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S Z A B O L C SR A  M IH Á L Y :

Ének az Újévben
Fölsz állok hozzád, magas sziklaszálam,
Te változatlan minden változásban.
-  Én Istenem! Csak tégedet ölelve 
Száll nyugalom, száll bizalom szívemre, 
Látván idődnek örvénylő folyását, 
Esztendeimnek sebes elfutását.

Fövényszem én, e zúgó habba vetve, 
Honnan vegyek szót hála-énekembe? 
Kegyelmedet, Uram, mikép dicsérjem?
A múlt évvel, hogy nem fogyott el éltem... 
Hogy napról-napra, habról-habra átvisz,
S  elértem im ez új év hajnalát is.

Búban, veszélyben őrizőm te voltál,
Szívem ha vérzett: fölibém hajoltál.
Adtál sebet, de azt be is kötözted,
Be azt is, amit emberek ütöttek.
S  bár vágyaimból vágyak még maradtak: 
Legyen úgy minden, ahogy te akartad!

Ez esztendőt is leteszem kezedbe,
Én lábaimnak ösvényt te mutass, te. 
Vezess, Uram s amit te rám bocsátasz, 
Nem félek én, legyen bár száz halál az!
-  Oh, engem a sír bízvást eltakarhat, 
Megnyugtat ott is az, hogy te akartad!

Hadd ölellek hát, erős sziklaszálam,
Te változatlan minden változásban.
S  neved a biztos diadal szavával 
A z elzúgó időbe hadd kiáltsam!
Mert mit szívemnek -  ha te vagy vezére — 
Évek halása, évek születése!

\A  EV IGEJE:
Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, 

mert én vagyok az Isten, nincs más!”
Ézs 45,22

Űj esztendő küszöbén
1995 első napjaiban sokféle gondolat suhan á t 

lelkűnkön. Esztendők fordulóján ránk telepszik a 
bizonytalanság.

„Új esztendő ... Nem tudja senki sem, 
hogy mi vár reá, merre, hova lép.
Az ismeretlenség ködébe rejtve 
mi van: örvény, orom vagy szakadék?"

-  írja a  papköltő , Bódás János.
Á  bizonytalanság személyiséget gyengítő érzése 

mellett szorongás és félelem lopózik sokak szívébe. 
Egyszerre sötét és ködös a jövendő útja, az 1995. 
esztendő. Nem  csoda, ha kevesek kiváltsága az új 
év józan köszöntése.

A dolph von Menzel 19. században élt német 
festőművész egyik alkotásán (A művész testvére) 
fiatal leányt ábrázol, am int egy barátságos szobába 
akar belépni. Az ajtófélfát támasztja. A  nyitott 
a jtón  parányi fénynyaláb szüremlik az előtérbe, de 
nem lehet tudni, mi vár a  szobába belépőre. A bá
jos leányka kezében parányi fény látható, hogy 
tájékozódni tudjon. A  festő művészi ecsetvonások
kal érzékelteti a szemlélő előtt, milyen nehezére 
esik a fiatal lánynak átlépni a küszöböt. M int ne
künk, az esztendőket elválasztó időküszöböt.

A  különös festmény mégis segíthet újévi csendes 
m editációnkban. A  festő fényforrást helyez a bá
tortalan  lányka kezébe. Az esztendő első napján 
legyen az év igéje fényforrás, világító lámpás lépé
seink, döntéseink előtt. így olvassuk: „Rám figyel
je tek  a fö ld  legvégéről is, és megszabadultok, mert 
én vagyok az Isten, nincs m ás!” (Ézsaiás 45, 22)

Igénk a K r. e. 6. század történelmi beágyazottsá
gában hangzik. A  nagy babiloni birodalom  feje, 
N abukodonozor befejezi földi pályáját. Büszke 
Babilonnak ü tö tt az utolsó órája. A környező kis 
népek -  köztük a választott nép -  m éltán remény
kednek a szabadulásban, amelyet Cirus perzsa ki
rály győzelme hozott el. A hetven évi fogság véget 
ért, de o tt m aradtak a  rom ok, az erkölcsi és gazda
sági pusztítás romjai.

A próféta Istenre figyelésre, Istenhez fordulásra, 
Isten keresésre biztat. ígérete, a  sokértelmű szaba
dulás, egészen Istenhez kötött.

H árm as biztatást hallok gyülekezeteink és a ma
gam számára a régi ige olvasásakor.

Legyen az 1995. év az Istenre figyelés éve.
Z aklatott korunk egyik nehézsége, hogy mind

annyiunknak egyidejűleg sokfelé kell figyelnünk. 
Az orvosnak nem c.sak a betegre kell gondolnia, de 
m unkatársa szociális helyzetére, a kórház gazdasá
gi lehetőségeire is. A  lelkésznek nemcsak híveire 
kell összpontosítania, nemcsak az igehirdetésre kell 
jól felkészülnie, de a gyülekezet épületeire, azok 
állapotára is gondolnia kell, s a költségvetést is 
figyelembe kell vennie.

A legtöbb m unkaadónak olyan üzemet kell létre
hoznia, amely többféle feladat elvégzését fölvállal
ja . H a az egyik ágazat nem működne gazdaságo
san, akkor a másik kisegíti a bajból. Egyidejűleg 
sokfelé figyelni, ez fárasztó, idegőrlő feladat. Le
het, hogy ezért m arad ki életünkből az Istenre 
figyelés? Lehet, hogy annyi információt kapunk, 
hogy az Istentől érkezőre m ár nem vagyunk kíván
csiak?

Luther ezt az igét így adja vissza: forduljatok 
hozzám, s akkor megmenekültök a föld végső ha
táráig. Fordítása arra  hívja fel a figyelmet, hogy 
csak akkor menekül s m arad meg a nép, Izrael népe 
és minden nép, ha odafordul a történelem Urához.

Károly G áspár fordítása így hangzik: Térjetek 
én hozzám, hogy m egtartassatok...

Az ige szava biztasson minket és ébresszen sze
mélyes felelősséget bennünk az Istenre figyelésre.

Legyen az 1995. év a misszió éve. A z  Istenhez 
fordulás felhívása mindenkinek szól. A nehezen 
visszaadható igét az egyik német fordítás így kísérli 
meg értelmezni: ,jö jjetek  énhozzám és hagyjatok 
m agatokon segíteni, ti emberek az egész földön.” 
Kihallom  a missziói biztatást a próféciából. Isten 
m indenkit hív. Mi pedig hívó hangja, terelgető 
keze, megszólító ajka, igét hirdető nyelve lehetünk.

Küldetésünket akkor töltjük be, ha bekopogta
tunk elfásult híveinkhez, a közöny mély tengerébe 
süllyedt kortársainkhoz, fáradt testvéreinkhez és 
hívjuk, biztatjuk őket az Istennel való élet szépsé
gére, örömére és szükségére.

Jó kezdeményezés az evangélizáció által elköte
lezett emberek mozgósítása a szolgálatra. Kívána
tos, hogy minden gyülekezetben a lelkész mellett 
híveinket látogató őrálló csapat szolgáljon. E láto
gatások alkalmával lehet személyre szabottan szól
ni az evangéliumot, Jézus U runk szabadítását.

Régi m ondás az egyházban:

a professzor ül (a katedrán),
a prédikátor áll (a szószéken),
a misszionárius -  lelkész megy (hívei s az

emberek közé)./
De hiszen mi mindnyájan királyi papság, válasz

to tt nép, szent nemzet vagyunk. Kötelezettek a 
küldetés (misszió) betöltésére.

Legyen az 1995. év a bizalom éve. Én vagyok az 
Isten és nincs más.

Igénybejelentés ez a m ondat. Én vagyok, aki 
kihoztalak Egyiptomból, aki kihoztalak Babilon
ból, aki vagyok, akire lehet számítani, akinek ha
talma és szíve is van, hogy megkönyörüljön népén. 
Isten m egm utatta népének irgalmasságát a történe
lemben, kijelentette szabadító szándékát a prófé
ták által, és teljesítette ígéretét a Messiás elküldésé
ben. Bizalomébresztő, beszédes tettek. Bizalomra 
csak bizalommal válaszolhatunk.

Ezért hagyatkozhatunk Reá s bízhatunk benne.
A jövendő titkos fátylát senki sem lebbentheti 

föl, de U runk  tudja, mi vár ránk. M iként az előző 
évek sem voltak gondterhektől mentesek, akként 
1995. sem ígér felhő nélküli, könnyű napokat. 
A próbás időkben pedig szorosabbra kell zárni 
sorainkat. Az egymás iránti bizalom légkörében 
remélhetjük csak szolgálatunkban U runk áldó je
lenlétét.

1 Szebik Imre

IMAHÉT A KERESZTYÉN EGYSÉGÉRT 1995

Koinonia: közösség Istennel és egymással (János 15,1-17)
Idei Imahetünk alapgondolata 

folytatását képezi a tavalyi témá
nak, amely így hangzott: „Isten 
házanépének elhivatása, hogy egy 
legyen szívben és lélekben”. Közép
pontjában egy fontos, bár kevésbé 
ismert újszövetségi görög szó áll: 
koinonia. Ezt a szót legtöbbször 
közösségnek fordítjuk, máskor kö- 
zgsségvállalásnak, részesedésnek, 
vagy részvételnek. Annak a meg
szentelt életnek a jellemzőiről be
szél, amelyet Krisztus testében él
hetünk közösségben egymással és 
Jézus Krisztussal. Imádságaink 
középpontjában e közösség, „koi
nonia” naponként más és má£ 
megvilágításban áll majd! Közös 
gondolkodásunkat János 15. feje
zetének alapján a szőlő és a szőlő
vessző szemléletes képe egyesíti és 
irányítja majd.

Isten életét gyakran közösség
ként ábrázolják. Isten három sze
mélyben nyilatkoztatta ki önma
gát: Atya, Fiú, Szentlélek, akik 
különállóak, mégis egy megszen
telt életben szervesen összetartoz
nak. Sok keresztyén a „közösség” 
szót használja, amikor e titokról 
van szó, amikor megpróbálja ért
hetővé tenni azt, hogy e három 
isteni személy tökéletes egységben 
él egymással, ez egységből egyen

lően részesednek és ez a részesedés 
teszi eggyé őket.

Az örök élet, amely az Atyánál 
van, számunkra Krisztusban öltött 
testet és lett nyilvánvalóvá, keresz
tyén életünk az egyházzal való egy
ségben szintén közösségnek nevez
hető. „Amit tehát láttunk és hallot
tunk, azt hirdetjük nektek is" -  írja 
János -  „hogy nektek is közössége
tek (koinonia) legyen velünk: a mi 
közösségünk (koinonia) pedig kö
zösség az Atyával és az ő Fiával, a 
Jézus Krisztussal” (1 János 1,3). 
Életünk tehát elsősorban közösség 
az Atyával Jézus Krisztusban, az 
élet ajándéka Istentől, hasonlóan a 
szőlővesszőhöz, amely csak a sző
lőtő részeként képes életben ma
radni (János 15,4). De életünk 
ugyanakkor, természetéből adó
dóan, közösség kell, hogy legyen 
keresztyén testvéreinkkel a Krisz
tusban, élet a szőlőtőt alkotó sző
lővesszőkkel, egyénekkel és közös
ségekkel.

Ez a szó „közösség” Isten töké
letes életére vonatkoztatva felada
tot is ró a keresztyén közösségekre. 
Ezt a kihívást az Apostolok Csele
kedeteiről írott könyv 2. fejezeté
nek 42. verse mutatja be legjob
ban: „Ezek pedig kitartóan részt 
vettek az apostoli tanításban, a kö

zösségben (koinonia), a kenyér 
megtörésében és az imádkozásban.” 
A mi közösségünk nem egyszerűen 
egy bizonytalan közös érzés, ha
nem mindennapi keresztyén éle
tünkben gyakorlati kifejezésre kell 
jutnia. Közösséget jelent a hitben, 
a szentségekben (mindenekelőtt az 
Úrvacsora közösségét), a szolgá
latban, az imádságban és az isten
tiszteleten való részvételben.

Hálásak vagyunk azokért az élő 
közösségekért, amelyek keresztyé
nek között már léteznek, és ame
lyeknek a Jézus Krisztusba, Meg
váltónkba és a Szentháromságba 
vetett közös hitünk az alapja. 
Ezért van bizodalmunk ahhoz, 
hogy közös istentiszteleteket tart

sunk és együtt imádkozzunk, ezen 
a mostani héten és más alkalma
kon. De Krisztus bennünket egy 
még mélyebb közösségre hív, arra 
a teljességre, ahol eltűnnek a kor
látok és falak, a különbségek és 
nézeteltérések nem viszályokhoz 
vezetnek, hanem Isten gazdagsá
gából és teljességéből tükröznek 
számunkra valamit. A keresztyé
nek feladata, hogy ezt a teljes kö
zösséget megvalósítsák, ezért kell 
imádkoznunk és fáradoznunk 
azért, hogy akik már eljutottak a 
Krisztusban való hitre, azok egyek 
lehessenek az Úrvacsora közössé
gében, és a hit és bizonyságtétel 
minden vonatkozásában.

A közösség, amelyben élünk és

az a teljes közösség, amelyben re
ménykedünk, nem egyszerűen csak 
a keresztyén közösség számára 
elérhető. Jelenlegi, nem tökéletes 
közösségünk arra ösztönöz ben
nünket, hogy testvéreinkkel együtt 
szolgáljunk másoknak és osszuk 
meg velük azokat a lelki és anyagi 
javakat, amelyeket kaptunk. 
E Krisztus Lelke által vezérelt 
szolgálat nyomán, amikor bizony
ságot teszünk arról, amit mi ma
gunk is kaptunk, a közösség meg
erősödik.

Közös imádságaink és együtt
gondolkodásunk során a keresz
tyén élet mint csodálatos közösség 
elevenedik majd meg előttünk. 
Mindazt megláthatjuk majd, ami 
kárt okozhat ennek a közösségnek 
és meggátolja azt, hogy életünk va
lamilyen módon Istent visszatük
rözhesse. Megosztottságunk miatti 
fájdalmunk tehát közösségvállalás 
lehet valamennyire Krisztus szen
vedéseivel és elvezethet bennünket 
arra, hogy Isten kegyelmét keres
sük. „Ha megmaradtok énbennem, 
és beszédeim megmaradnak tiben- 
netek, akkor bármit akartpk, kérjé
tek, és megadatik nektek” (János 
15,7).

(Az Imahét 1-4 napjának textusai 
a 4. oldalon találhatók!)

A ZSINAT 
15. ÜLÉSSZAKA

1995. január 7. szombat 10 órá
tól január 8. vasárnap 16 óráig 
tart a Budapesti Evangélikus 
Gimnázium dísztermében.
Az ülésszak tervezett fontosabb 
feladatai:
1. „Az egyház evangélizáló és 

missziói munkája” című tör
vény részletes vitájának foly
tatása.

2. A „Gazdasági Bizottság” elő
terjesztése az egyház háztar
tásának alapkérdéseiről.

3. A „Magyarországi Evangéli
kus Egyház közoktatási in
tézményeiről és a hitoktatás
ról” című törvény módosítá
sának és az ehhez kapcsolódó 
„Az egyház gyűjteményeiről” 
című törvénynek az általános 
vitája.

4. „Az egyházi szolgálat az egy
házmegyében” című törvény
rész részletes vitája „Az egy
házi szolgálat” című törvény
ből.

5. „Az egyházmegye” című tör
vényrész részletes vitája „Az 
egyház szervezete” című tör
vényből.

6. „A tömegtájékoztatás eszkö
zei (média) az egyház szolgá
latában” című törvény általá
nos vitája.

EGYETEMES IMAHÉT

Az 1995. év Egyetemes Imahetét január 15-22 között tartják  
a m agyar egyházak.

A központi megnyitó istentiszteletet 1995. január 15-én, vasárnap 
délután 6 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban.

A liturgiában az ökum enikus Tanács tagegyházainak, valamint 
a M agyar Katolikus Egyháznak és a M agyarországi Unitárius 

Egyháznak püspökei és vezető lelkipásztorai vesznek részt. 
Igét hirdet: dr. H arm ati Béla püspök.

Szentbeszédet mond: dr. Paskai László bíboros prímás.
Az istentiszteletre szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket.



Evangélikus É let 1995. ja n u á r  1

jfts GYERMEKEKNEK

A  b ö lc s e k  é s  H e r ó d e s J é z u s  m in d e n  é v b e n

Három különös ember utazott napkeletről Jeruzsálem 
felé. Három tudós, bölcs férfi, akik ládákkal megrakott 
tevéken igyekeztek a város felé. Amikor odaértek, ezt 
kérdezték:

-  Hol van a zsidók királya, aki most született? M ert 
láttuk a csillagát, amikor feltűnt az égen. Eljöttünk, hogy 
imádjuk őt.

Zűrzavar tám adt a királyi palotában, sőt az egész 
városban is. Heródes király ugyanis semmit sem hallott 
a most született új királyról. Osszehívatta írástudóit és a 
főpapokat, hogy megkérdezze őket, hol születhetett ez a 
király? Ők a próféták írásait idézték:

-  A júdeai Betlehemben kell megszületnie!
Heródes gonosz tervet eszelt ki. Titokban tanácsko

zott a három bölcs férfival. Meghagyta nekik, hogy men
jenek Betlehembe és szerezzenek pontos értesülést a kis
gyermekről. Majd ő is ki akarja fejezni hódolatát -  
mondta nekik.

A bölcsek elindultak a csillag nyomában, ami eddig is 
vezette őket. A csillag megállt a ház fölött, ahol a gyer
mek volt. Bementek a házba, s ott találták Máriával a 
gyermeket. Leborultak előtte, imádták a Fejedelmet, aki 
a régi prófécia szerint, mint a jó  pásztor fogja legeltetni 
népét, Izráelt. Kinyitották kincsesládáikat, letették eléje 
királyi ajándékaikat: aranyat, tömjént, mirhát.

Azután elindultak visszafelé. De mert álomban Isten 
figyelmeztette őket, hogy Heródes szándékai gonoszak, 
más úton tértek haza.

Heródes nagy haragra lobbant, hogy a bölcsek túljár
tak az eszén, de nem tett le gonosz tervéről. Csak annyit 
tudott, hogy egy fiúgyermek személyében rejtőzhet a 
zsidók eljövendő királya, ezért szörnyű parancsot adott 
ki: meg kell ölni minden kétéves, vagy annál fiatalabb 
kisfiút! Betlehem és környéke megtelt az édesanyák zo
kogásával és jajgatásával.

Isten azonban nem hagyta megvalósulni Heródes ter
vét. M iután a kincseket ajándékozó bölcsek visszatértek 
hazájukba, az angyal üzenetet hozott Józsefnek álmá
ban:

-  Kelj föl, vedd föl a  gyermeket és az anyját, menekülj 
Egyiptomba és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert 
Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.

József fölébredt és hitt az álomban hallott szónak. 
Még azon az éjszakán elindultak Egyiptom felé.

Amikor Heródes király meghalt, visszatért a család 
Egyiptomból Názáretbe.

Minden egyes házba 
áldást mondva tér, 
léptünkre vigyázva 
száz úton kísér.

Halkan jön mellettem 
-  föl sem ismered! 
hogy híven vezessen, 
bárhová megyek...

R e c e p t a j á n l a t  e g y  e g é s z  é v r e

Végy 12 hónapot, tisztítsd meg teljesen a keserűség
től, fösvénységtől, kicsinyeskedéstől és a félelemtől, 
majd osszál minden hónapot 30 vagy 31 részre úgy, 
hogy a készlet egy egész évre elég legyen. Minden 
napot külön kell elkészíteni: egy rész munkából és két 
rész jókedvből, humorból. Ehhez adj három púpo
zott evőkanál optimizmust, egy teáskanál toleran
ciát, egy szemernyi iróniát és egy csipet tapintatot. 
Utána az egész masszát bőségesen öntözd meg sze
retettel.

Az így elkészült ételt díszítsd egy kis csokor figyel
mességgel és tálald naponta vidámsággal és egy finom 
frissítő teával.

Catharina Elisabeth Goethe 
(1731-1808)

„Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élte kincsét, ámbár napja múl..."

(Arany János)

Tudományos 
emlékülést rende
zett a Klebelsberg 
Alapítvány az első 
világháború utáni 
idők oktatási és 
művelődési politi
káját kialakító 
nagy tudású és 
széles látókörű 
vallás- és közok
tatásügyi minisz
terre, gróf Klebels
berg Kunóra emlé
kezve. Megállapí
tása, hogy a tudo
mányba és a kul
túrába fekte te tt 

összegek sokszorosan térülnek vissza, mert mindez 
a gazdaságban -  a megszerzett szakértelem, az ösz- 
szegyűjtött tapasztalatok helyes felhasználásával a 
mindenkori gazdaság alapja lehet - ,  máig is idősze
rű. A tavasszal rendezett első Klebelsberg-konferen- 
ciának folytatása volt az október 10-i találkozás. 
A miniszter sokoldalúságára, segíteni akarására mu
lató előadásokból a hallgatóság részletesen ismer
hette meg szociálpolitikáját (Dobler M agda), az 
alföldi mezőgazdasági iskolák jelentőségét (dr. 
Húsz ka  László Im re), a Corvin Érdemrend alapí
tásának indítékait (dr. Pandula A ttila) és a 
sport irányításában vállalt szerepét (Szabó La- 
jos).

Külön kell megemlíteni d r . B o r z s á k  I s t v á n

akadémikus H u s z t i  J ó z s e f r e  emlékező előadá
sát. Meleg szavakkal emlékezett szeretett professzo
rára, akinek Klebelsbergről írott könyve, napjainkig 
egyetlen teljes értékű életműismertetés. M indkettő
jü k  munkásságát ismertető kitűnő előadásában meg
világította a második világháborút követők kultúr
politika eléggé el nem ítélhető „ténykedéseit" is. Ide 
tartozik Huszti József félreállítása. B o r z s á k  
I s t v á n  emlékezésének befejező mondatai a mi
niszterről és életműve megörökítőjéről, derék mun
katársáról egyaránt vallanak és elgondolkoztatnak, 
érdemes szó szerint idézni: „Mivel tehetnénk jóvá, 
amit mások vétettek Huszti ellen? Munkásságának 
illő megbecsülésével, az emberségének kijáró tiszte
lettel, emlékének ébren tartásával. És mit mondjunk 
a nemcsak »legnagyobb álmú«, hanem még annál is 
többet alkotó miniszterről, akinek -  egyetemi tanul
mányaink első napjaiban, 1932 őszén -  már csak a 
Nemzeti Múzeumban felravatalozott koporsója előtt 
sorakozhattunk fe l, és akinek szegedi emléktábláját 
ma is meghatódva olvassuk: Te saxa loquuntur? 
Ugyanazt még hangsúlyozottabban történelmi jelen
tőségű életművének késői -  hálás -  elismerésével, 
azzal az óhajtással, hittel és reménykedéssel, amivel 
Arany Jánosunk a Széchenyi emlékezetét zárta."

A Magyar Tudományos Akadémia Körtermében 
tartott emlékezés védnöke d r . K o s á r i  D o m o 
k o s  volt. A baráti találkozás szép kiegészítője az 
Akadémia Művészeti Gyűjteményének bemutatása 
volt d r. S z a b ó  J ú l i a ,  a Gyűjtemény vezetőjé
nek sok új adattal bővített ismertetésével.

Sebeiken Pálma

F I A T A L O K N A K  

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK EREDETE
Az első három évszázad keresz

tyénéi közt Jézus születésének ün
nepe ismeretlen volt. Egészen a ne
gyedik századig ez a nap észrevét
lenül telt el, még csak meg sem 
említették, istentiszteletre sem 
gyűltek össze, mivel megelégedtek 
annyival, hogy az időpontot nem 
ismerhetjük, épp ezért nem lehet 
konkrét dátumhoz kötni Jézus 
születésének ünnepét.

Az evangéliumok írói sem kö
zölnek információt ezzel kapcso
latban, csupán arra történik uta
lás, hogy melyik évszakokra gon
dolhatunk. A palesztinai pászto
rok márciustól novemberig őrizték 
nyájukat a mezőn, ebből követke
zik, hogy tavasz, nyár és ősz jöhet 
számításba. Néhány ókori keresz
tyén megpróbálta egyéni számítga- 
tásokkal, spekulációval levezetni a 
dátumot. Sokan tavaszra teszik, 
pl. március 28-ra, mivel a Messiás 
az „Igazság napja”, ezért a tavaszi 
napéjegyenlőségre vezetik vissza a 
dátumot. Ehhez azonban még szá
mításba vették azt is, hogy Isten a 
negyedik napon teremtette a Na
pot, így, mivel a napéjegyenlőség 
akkor március 25-re esett, ehhez 
még hozzáadtak négy napot. Ritka 
eset volt abban az időben, hogy téli 
dátumot számítottak ki, de akkor 
is, számolásuk tavaszból indult ki. 
Ha a fogantatást tekintjük március
25-nek, Jézus születésének idő
pontja: december 25. Ha viszont 
április 6 -  ezt is kiszámították kü
lönböző spekulációkkal, akkor vi
szont a születés dátuma: január 6.

Jézus születésnapja dátumának 
„kialakításában”, meghatározásá
ban egyéni szabadság uralkodott. 
Nem is érezték igazán szükségét 
annak, hogy Jézus születését ünne
peljék, mivel sokkal fontosabbnak 
tartották halálának, és feltámadá
sának megünneplését. A keleti ke
resztyéneknél jelentkezett aztán 
Krisztus megkeresztelkedésének 
ünnepe. Ezt az alexandriai Basili- 
des követői január 10-én vagy 6-án 
tartották a második század vége

felé. Ez az első, indirekt bizonyíték 
karácsony eredetére nézve. Bár ők 
azt vallották, hogy az isteni Krisz
tus csak Jézus megkeresztelésekor 
jelent meg a földön -  mégis erről a 
„megjelenés” szóról (görögül epi- 
fania) nevezték el később az ünne
pet. Miért éppen január 6-án? 
A pogányoknak ekkor Dionysos- 
ünnepük volt, ami a nappalok 
meghosszabbodásával állt össze
függésben, Alexandriában Aion 
születését, valamint Osirist ünne
pelték. Basilides tanítványai Krisz
tus megjelenése ünnepének ezt a 
napot választották, hogy a pogá- 
nyokkal szemben hirdessék az iga
zi Isteni lény földi megjelenését. 
Mások az egyházban a megjelenést 
tulajdonképpen Jézus megszületé
sével hozzák összefüggésbe. Min
denesetre az tény, hogy a 4. sz. első 
felében az egyház január 6-án epi- 
fániát ünnepelt, ezzel Krisztus szü
letését és keresztelését összekötöt
te. Egyiptomban talált papiruszlap 
tartalmazza a mindeddig legősibb
nek mondott karácsonyi liturgiát, 
eszerint még január 5-ről 6-ra vir
radó éjjel ünnepelték karácsonyt. 
Később hozzákötődött ehhez a vi
lágosság szimbóluma, miszerint a 
Fény belép a sötétségbe. Egészen 
alárendelt szerepet játszik ennél az 
ünnepnél az a kérdés, hogy Jézus 
tényleg január 6-án született-e, a 
megjelenésünnep gondolata a dön
tő. Ez indította el aztán azt a folya
matot, hogy válasszák szét Jézus 
születésének és keresztelésének ün
nepét az egyházban.

Az bizonyos, hogy 336-ban Ró
mában már december 25-én ünne
pelték Krisztus születését. Ez a nap 
a pogányok jeles ünnepe volt, amit 
a Napisten tiszteletére tartottak. 
Érthető, hogy éppen a római egy
ház volt azon, hogy a pogány ter
mészetkultusszal szembeállítsa a 
maga Fény-ünnepét, Krisztus szü
letését. Augustinus is felszólítja a 
keresztyéneket, hogy ezen a napon 
ne a Napot imádják, hanem azt, 
aki a Napot teremtette, vagyis a

„mi Napunkat”. Az, hogy decemf- 
ber 25. lett a nyugati keresztyéni 
ségben karácsony ünnepe, Nagu 
Konstantin császárnak is köszön-1 
hető. Ő nem annyira keresztyépi 
mint inkább szünkretista volt, aki] 
egyesíteni akarta a Nap-kultuszt és| 
a Krisztus-kultuszt. Ez a „Legyőz-! 
hetetlen Nap”-ünnep sok más po-| 
gány szokással együtt aztán to-i 
vább élt a keresztyének között. Ú j-1 
ra és újra szükség volt arra, hogy 
figyelmeztetések hangozzanak el 
Krisztus követői számára: ma
radjanak meg azon az úton, 
amelyen elindultak, ne kötődje
nek pogány szokásokhoz, és ne 
imádják a teremtményeket a Te
remtő helyett.

Karácsony ünnepének is csak 
nagypéntek és húsvét felől van iga
zi jelentősége. Az Újtestamentum 
szerint a Krisztus-történet köz
ponti eseménye Jézus halála és fel
támadása. Innen kell néznünk em
berré létét, és nem fordítva. 
Ugyanakkor annak csodálatos 
üzenete is benne van az Újszövet
ségben, hogy Jézus Krisztus az 
egész teremtett világ Megváltója; 
és az emberek Megváltója már ott, 
akkor a teremtésben is részes.

Krisztus születésének ünnepét 
természeti jelenségekkel is össze
függésbe hozzák: betlehemi csil
lag, fény. (Meglátogat minket a 
felkelő fény a magasságból, hogy 
világítson azoknak, akik sötétség
ben, és a halál árnyékának völgyé
ben járnak ...)

így emlékeztet minket kará
csony az Újtestamentum Krisztus
központú jellegére: az egész terem
tett világ Benne vár megváltásra. 
Az pedig, hogy a „Legyőzhetetlen 
Nap” Jézus születésének ünnepe 
lett, azt az örömhírt hordozza, 
hogy minden, az egész teremtettség 
alárendeltetett az üdvözítő Krisz
tusnak, aki, mint felkelő fény a 
magasságból, meglátogat minket, 
hogy igazi világosságot hozzon 
számunkra. Ezért van, ezért lehet 
karácsony-ünnepünk.

I M M Á N U E L
M ióta Jézus közöttünk já r, az ismeretlen Istennek 
új neve van: Immánuel,

Velünk az Isten!
Nem vagyunk árvák a nagy kozmikus színjátékban: 
Velünk az Isten!
Nekünk ajándékozta magát -  eljött, közénk jö tt: 

Velünk az Isten!
Életünk sötétre festett, komor égboltja alatt is: 

Velünk az Isten!
A hétköznapok malomkövei alatt őrlődve is:

Velünk az Isten!
Reszkető remények, rövidtávú célok stációi közt ara

szolva:
Velünk az Isten!

Fázó szívvel egymás melegére vágyva ebben a kihűlő 
világban;

Velünk az Isten!
Csillogó álarcok, ünnepi mümosolyok mögé rejtet

ten, mégis:

Velünk az Isten! _____ ______
Néhány napra kötött fegyverszünetben, nyugtalan 

békében: i >—
Velünk az Isten!

Társas és társtalan magányban szenvedők, kisírt sze
mű emberek:

Velünk az Isten!
őszin te  szavakban, tapogatózó egymás felé botorká- 

lásban:
Velünk az Isten!

Egy ölelés, egy tekintet melegében, szívek halk rez
dülésében:

Velünk az Isten!
Karácsonyt váró, igazi ünnepet éhező emberek, hall

játok ;
halljátok az Ö röm hírt:
M ióta Jézus közöttünk já r, az Ismeretlen Istennek 

új neve van:
IM M ÁNUEL 
Velünk az Isten!

V.GY.

MEGHÍVÓ
A IV.

ORSZÁGOS 
BIBLIAI ÉS 

HITTAN- 
VERSENYRE
PILISCSABA

1995. ÁPRILIS 22-23.

HA ELJÖSSZ,

velünk tölthetsz két napot Piliscsabán 
az Országos Bibliai és Hittanverse
nyen. Téma: „Gyermekek a Bibliá
ban” . Az 1995-ös esztendő a IV. talál
kozót jelenti a hittanverseny életében.

Mi volt eddig? Egyéni és csoportos 
megmérettetés. Játék és nehéz feladat- 
megoldás. Célbadobás, bibliai totó, ta
lentumgyűjtés, újságkészítés, bábozás, 
„múzeumi barangolás”...

MI LESZ?
EZ MARADJON MÉG TITOK!

Ha jelentkezni szeretnél, akkor két 
feladatod van:

1. Küldd be a jelentkezési lapodat 
a feladatmegoldással a MEVISZ cí
mére! (1088 Budapest, Szentkirályi 
u. 51.) Jelentkezési lapot kérhetsz a 
MEVISZ irodából vagy vágd ki az 
újságból.)

2. Olvasd el a kijelölt igehelyeket a 
versenyre!

1 Mózes 17,15-22; 18,1-15; 21,1-13; 
25,19-34; 37,1-11

2Mózes 2,1-10; ISámuel 3,1-21; 
2Sámuel 17,1-58 M árk 9,14-29; Lu
kács 2,1-20; 2,41-52; 7,11-17; 15,11-32.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:
1995. MÁRCIUS 15.

A verseny 1995. április 22-én délután 
kezdődik, hogy a vidéki gyülekezetek
ből is megérkezhessenek a résztvevők. 
Akik közel laknak, már jöhetnek dél
előtt is. 9 órától várunk Benneteket 
különböző programokkal. A részletes 
„menetrendet” mindenkinek időben 
névre szólóan megküldjük.

Kérünk, hozz magaddal a versenyre 
Bibliát, Íróeszközt, ollót, tisztálkodási 
eszközt, ágyneműhuzatot (!), esőkabá
tot, meleg ruházatot. A budapestiek 
közül, aki tud, hozzon hálózsákot.

A piliscsabai tartózkodás anyagi fe
dezetét a MEVISZ biztosítja (étkezés, 
szállás). Útiköltséget csak abban az 
esetben tudunk biztosítani, ha pályázat 
útján sikerül anyagi támogatást szerez
ni.

Áldásos felkészülést kívánunk: 
Hammers be rg Ganczstuckh Júlia 

és
Börönte M árta

Jelentkezési lap

1. Keresd ki a Bibliádból a fenti képhez 
tartozó igehelyeket (amire Te gon
dolsz)!

2. Melyik történet ju t eszedbe a kép
ről?

3. Számodra mit jelent ez a kép?

ID. HARM ATI BÉLA:

I S T E N O R S Z Á G A

Tudod-e mi az Istenországa?
Ország, melynek Isten a királya!
Ne keresd ezt homályos távolon,
Ez az Ország a szívedben vagyon.

Egy szív járt itt, hófehér és tiszta,
A mennyből jött, a mennybe tért vissza,
Eme szívben király volt az Isten,

.Istentől jött, hogy Hozzá segítsen.

Éti Mester, Itt lakott minálunk,
Mi tudjuk ezt, kik nyomában járunk.
Nő a sereg, amely figyel Rája,
Ez a nép már az Istenországa.

Míg szívedben Ür nem lett az Isten,
Bús szivednek boldogsága nincsen,
Még a Sátán, a bún ott a király,
Bűn szolgája! Terád kárhozat vár!

„Ujjászült szív” -  ez a titkok-titka, 
Megtisztulhatsz, Jézus azt tanítja, 
Bűn erejét örökre megtöré.
Alázattal jöjj a Kereszt elé!

Ne kívül hol keresd ez Országot,
A térképen helyét nem találod. 
Istenországa tagjai ezek:
Sugárarcok, gyermektiszta szemek!

Egy törvénye a tiszta szeretet,
Sátán többé benne nem lel helyet,
Egy darab ez a földön a mennyből,
Ó Jézusom, a könny hull szememből!

Tudod-e mi az Istenországa?
Ország, melynek Isten a királya!
Ne keresd ezt homályos távolon,
Ez az Ország a szívedben vagyon!

Atyánk, jöjjön el a Te Országod, 
Mindent töltsön be uralkodásod, 
Jöjjön a nap, a Te néped várja, 
Égnek-földnek Te légy a Királya!!!

^ . ..........
Kisfaludi Zsigmond: Gróf 
Klebelsberg Kuno



Biztató jövő
ö k u m e n ik u s  tem plom ot szen te ltek  F a rk a sré te n

Nyolc hónap alig több, mint fél 
év. Ezalatt felépült egy,templom 
Budapest-Farkasréten. Április 8- 
án alapkőletétel, december 3-án 
templomszentelés. A templom 
ökumenikus, közös evangélikus- 
református Isten háza. Felszentelé
se is közös ökumenikus istentiszte
let keretében volt, melyen Szebik 
Imre evangélikus püspök, és dr. 
Hegedűs Lóránt református püs
pök szolgált.

Az egész templomépítés gyorsan 
haladt. Missura Tibor, kelenföldi 
gyülekezetünk lelkésze mondta el 
a közgyűlésen, hogy Isten csodála
tosan cselekedett. Amit remélni is 
alig mertek, megvalósult. Harminc 
évvel ezelőtt egy széntárolóból ala
kítottak ki kápolnát -  akkor is kö
zösen -  de az alap nélküli épület 
falai megcsúsztak, életveszélyessé 
váltak és le kellett bontani. 1990- 
ben a rendszerváltás után nyílt 
meg a lehetőség, 1993-ban enge
dély is született, több pályázó kö
zül ifj. Benczúr László építészmér
nököt bízták meg a tervezéssel. Ez
után kezdték el idén tavasszal az 
építést, ádventre elkészült az új

KÜLFÖLDI ANGOL 
TANÁRAINK 

TALÁLKOZÓJA
Egyházi iskoláinkban magasszintű 

oktatásra és nevelésre törekszünk. Eb
ben a törekvésben fontos szerepet já t
szik a nyelvtanítás is. Ma hazánkban 
az angol nyelv oktatása az élet minden 
területén fontos. Evangélikus gimnázi
umainkban az angol nyelv tanításában 
néhány éve nagy segítséget jelentenek a 
külföldről érkező (Egyesült Allamok- 
BÖl', Angliából) riyélvtanárok, akik az 
ottani evangélikus egyházak küldöttei 
és egy-két éves itt tartózkodásuk alatt 
anyanyelvűket igyekeznek minél job
ban megtanítani diákjainknak. Ez alatt 
az idő alatt szeretnénk, ha nemcsak az 
iskolák tanterveit és a  diákokat, hanem 
hazánkat és egyházunkat is megismer
nék mielőtt átadják helyüket az újabb 
küldötteknek.

Ezért volt kedves és fontos találko
zás 1994. december 10. és 11. hétvége, 
amelyet egyházunk vezetősége szerve
zett e tanárok részére.

A találkozás célja az volt, hogy a 
különböző helyekről érkezett, ám egy
mást nem ismerő angol tanárok egy
mást is megismerhessék. Egyházunk
ról, kultúránkról hitelesebb képet al
kothassanak és ezáltal kifejezhessük 
hálánkat és elismerésünket áldozatos 
munkájukért.

A két napos budapesti együttlét so
rán fogadta és tájékoztatta őket dr. 
Harmati Béla püspök egyházunk életé
ről és történelmünkről. Megtekintették 
az Evangélikus Országos Múzeum kin
cseit, látogatást tettek a Deák téri 
Evangélikus Gimnáziumban, ahol 
Schulek Mátyás igazgató is fogadta 
őket. Résztvettek a  Deák téri gyüleke
zet istentiszteletén december 11-én, 
amelyen dr. Harmati Béla püspök ma
gyar és angol nyelven hirdette az igét.

Vendégeink a találkozó végén kife
jezték köszönetüket a munkájukra fi
gyelő, azt értékelő megbecsülés és a 
gondoskodó szeretet láttán.

Sz. M.

templom. Először megijedtek az 
anyagiak miatt, egyszerűsítettek is 
a terveken, majd elhatározták, 
hogy csak részenként fogják felépí
teni, mindig annyit, amennyire fe
dezet lesz. Felépítették! Kisebb 
munkák, a külső környezet kiépí
tése, területrendezés még hátra 
van, de a templom kész, használ
ható, fűtése, világítása nagysze
rűen működik. Amikor elkezdtük, 
„sem hitünk, sem pénzünk nem volt 
elegendő, de Isten megmutatta, 
hogy 5 Ur!" -  fejezte be beszámo
lóját Missura Tibor.

Mint megtudtuk, ő volt egyéb
ként az építkezés motorja, nagyon 
sok időt, energiát fektetett az épít
kezés szervezésébe, lendítésébe. Az 
egész feladatot 10,3 millió forint
ból oldották meg, úgy, hogy köz
egyházi segélyt nem vettek igénybe! 
A kelenföldi gyülekezet hozott ál
dozatot, az önkormányzat adott 2 
milliót, és a zürichi egyházközség
től kaptak 32 ezer svájci frankot. 
Természetesen azonos mértékben 
járult hozzá a református gyüleke
zet a költségekhez. Még egy hang 
ütötte meg a fülemet. Többen is 
kijelentettek mindkét gyülekezet 
oldalán: „eközben megerősödött a 
barátságunk!” A közös gond még 
jobban eggyé forrasztotta a két 
gyülekezetét.

Mindkét püspök rövid igehirde
tése szólta az ünneplő gyülekezet
ben Isten üzenetét. Szebik Imre 
püspök Zsolt 26,8 alapján. Kettős 
örömről beszélt. Az egyik, hogy 
felépült a templom, a másik, hogy 
nem két templom épült, hanem ez 
az egy, „kifejezve, hogy Krisztus
ban összetartoznak és egy épület 
megszentelt falain belül két liturgi
kus tradíciót mindegyik gyülekezet 
a másik gyarapítására ápol." 
A zsoltárból kicseng a személyes 
átélés, hiszen a templom mindig 
menedékhely. Ez a templom azt 
jelenti, hogy van Istennek népe a 
fővárosban is. Kijelentés is a zsol
tár szava: szükség van a megvál
tásra és biztatás is, hogy a szemé
lyes vallomás ma is személyes meg
győződés legyen.

Dr. Hegedűs Lóránt püspök 
2Kor 6,18 alapján szólt és o is örö
mének adott kifejezést, hogy új 
templom és egy templom épült. 
Nem toldozni-foldozni kell, újat

kell építeni, amint az ige is mondja, 
a régiek elmúltak, újjá lett minden! 
A mindenható Úr, az Atya szólaljon 
meg itt minden alkalmon, ő  úgy 
mindenható, hogy meghagyja sza
badságunkat, de áll mindenek kö
zéppontja a kereszt, mert ő  aki 
teremtett, újjá is teremt bennün
ket. A mennyei Atya atyasága alatt 
vagyunk egy család -  Isten gyerme
kei, egymás testvérei. Vállaljuk 
egymás „más”-ságát.

Kálmán Péter református lelkész 
és Gyülvészi Irma lelkésznő voltak 
a református „házigazdák”. Kéri 
Sándor ny. református lelkész mu
tatta be a zürichi gyülekezet lelké
szét, dr. Hans Maurert, aki 1990- 
ben járt a gyülekezetben, látta a 
falak romlását és azt tanácsolta: 
lerombolni és újat építeni! Taná
csát megfogadták és most ő is 
együtt örvendezett az ünneplő 
gyülekezettel. Neki köszönték meg 
a svájci segítséget is. Esti Ranta- 
saalo finn lelkesznő is elhozta a 
testvérgyülekezet köszöntését és 
adományát. A két gyülekezetből 
számos köszöntés hangzott el, 
Sass Lóránt felügyelő, Pál Károly 
a református gyülekezet részéről, 
mint műszaki ellenőr tevékenyke
dett, Balog Adám református 
gondnok, Bálint László esperes a 
budai egyházmegye részéről, Szi
lágyi Sándor egyházmegyei gond
nok a református egyházmegye ré
széről kívánt áldást. Testvérfeleke- 
zetek lelkészei is szóltak: dr. Sze
derkényi Károly a katolikusok, dr. 
Szakács Imre a baptisták együttér

zését hozták. Az 
önkormányzat 

. képviseletében 
Miháczi Géza ta
nácsos köszön
tött.

Még sokáig
együtt maradt a 
két gyülekezet ven
dégeivel és együtt 
örültek, tervezték 
a jövőt, az életet. 
Mert ez a cseleke
det az élet jele volt 
és üzenet a jövő
nek az élni akarás
ról.

tszm

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

Vízumproblémák
Indonéziában

A TEAM Missziói Társaság kelet
ázsiai igazgatójának jelentése szerint 
kilenc misszionáriusuk közül nyolcnak 
csak 1 évvel hosszabbították meg tar
tózkodási engedélyét, melynek lejártá
val el kell hagyniuk az országot.

Marvin Newell, akinek tavaly hason
ló okok miatt kellett elhagynia a sziget- 
országot, úgy látja, hogy a kormány új 
stratégiája a TEÁM 40 misszionáriusá
nak mintegy 90%-át fogja érinteni. En
nek oka, hogy az iszlám közösségek, 
melyeket egyre inkább felzaklat a ke
resztyének számának növekedése, min
dent latba vetnek a kormány befolyá
solása érdekében. A keresztyének ará

nya Indonéziában mára már a 20%-ot 
is elérte.

Szomáliái keresztyén 
mártír

M ártírhalált halt Szomáliában egy 
keresztyén fiatalember a londoni szék
helyű, a  keresztyénség és az iszlám vizs
gálatával foglalkozó intézmény értesü
lése szerint.

Libán Ibrahim Hassant, a 25 éves 
fiatalembert, iszlám fundamentalisták 
lőtték agyon 1994. március 21-én Mo- 
gadishuban. Egyetlen „vétke” az volt, 
hogy ő volt a legaktívabb, legelismer
tebb keresztyén a városban, aki soka
kat megtérített és megkeresztelt.

Bálint Zoltán

A szaloncukor
A szaloncukor zselés volt -  az, amit az unokák a 

legjobban szeretnek - ,  szépen csomagolt, és méregdrága. 
Fejcsóválva fizette ki a falusi boltban az özvegyasszony, 
s vitte haza óvatosan, mintha tojások lennének a fé lk i
lós dobozban. Menyének szánta -  ha eljön az ideje, 
legyen mivel díszíteni a fá t. (Nem panaszkodik ugyan, 
de a vak is látja, hogy erre aligha lesz pénzük!) A fia 
talasszony örült is, meg is hatódott, idegesen nevetgélt 
a lehetetlen helyzeten: a kilencezer forintos nyugdíjból 
vesz nekik a mama ilyet? Meg mert volna esküdni rá, 
hogy magának legfeljebb konzumot tartogat a szek
rényben. .. Karácsonyig azonban több mint egy hónap 
volt még hátra, addig más gondok is adódnak. Most, 
Erzsébet-napkor például legkedvesebb testvérét, a gye
rekek segítőkész keresztanyját illene felköszöntenie, a 
fizetés meg már rég elfogyott. A szaloncukor zselés, 
szépen csomagolt... Kínos, nem kínos? Ajándék lett 
belőle. A keresztmama meg sem lepődött, cinkosan 
nevetett össze a két testvér, s a doboz újra szekrénybe 
került, hiszen karácsony még messze volt. No, de -  a 
nagynéni is Zsóka, a vele élő kilencvenéves nagymama

is Erzsiké, meg kellene látogatni, hiszen ki tudja, med
dig lehet? S  olyan nehéz valami ajándékot kitalálni, 
praktikus is legyen, mutatós i s , sa nagymama is örüljön 
neki!

A kritikus nagynéni valóban örült a szaloncukornak, 
s még a nagymama is úgy tett, mintha tudná, miről van 
szó -  a díszes doboz talán régi karácsonyok hangulatát 
idézte fe l  fáradt tudatában.

Már december közepén járt az idő, mikor a nagynéni 
még egyszer, precízen végiggondolta a szokott listát: 
minden ajándék megvan, nem maradt k i senki. Vagy 
mégis? Fiatalabb unokahúga ju to tt eszébe: kicsit eltá
volodtak már egymástól, igaz, de névnapja is lesz, s a 
mostani nehéz helyzetében talán mégis jó l esne egy kis 
váratlan figyelmesség... Felkereste hát a kétgyermekes 
családot.

S  így történt, hogy a zselés szaloncukor -  amit a 
gyerekek a legjobban szeretnek -  végül felkerült a 
karácsonyfára. Pontosan oda, ahova a falusi özvegy
asszony szánta...

Cs. Kiss Éva

ÓÉV ESTÉJÉNEK IGÉJE
Ő NEM KORHOZ KÖTÖTT
Zsid 13,7-9(14)

Bármilyen vidáman is búcsúz
tatja valaki az óévet, az elmúlás 
gondolatát nem lehet igazán feled
tetni. Ebben az esztendőben is 
hosszúnak tűnhettek a várakozás, 
a betegség, bármiféle szenvedés 
percei, órái, napjai, vagy hetei, de 
a tizenkét hónap, az egy év annál 
gyorsabban elrepült. Az ember -  
hacsak nem a földi javak megszer
zése tölti ki életének minden percét 
-  megremeg az elmúlás gondolatá
tól.

Eközben szólít meg Isten ezzel 
az igével: „Jézus Krisztus tegnap 
és ma és mindörökké ugyanaz”. 0  
tegnap, azaz földi életében is min
dent az örökkévalóság szempontja 
szerint bírált el. Nála nem pusztán 
egy eszme diadalra juttatásáról 
volt és van szó, amely az ő nevét 
hivatott naggyá tenni. Hanem az 
egyes ember és az egész emberiség 
célhoz éréséről.

Az Ószövetség írói is tudták, 
hogy Isten szava teremtő és szaba
dító hatalom. Krisztusban azon
ban emberré lett, és azóta is velünk 
van. Istent igazán Krisztusban is
merjük meg, úgy, mint aki szól és 
nem hallgat. Krisztus elmondta és 
bemutatta, hogy mi Isten akarata 
a világra, az ember céljára, a bűn
re, a jócselekedetekre, a békességre 
és a viszálykodásra, a megbocsá
tásra és a szeretetre vonatkozóan.

Jézus Krisztus tanításának, élet
művének érvényességét az embe
rek viselkedése nem befolyásolta és 
nem is fogja. Isten nem azért nyi
latkoztatta ki magát Krisztusban, 
hogy Krisztus története egy legyen 
a múlt eseményei közül. Hanem: 
magából Krisztusból és Krisztus
ban hangzik az Isten szava, ezért 
tudja mindig, hogy mit kell tennie, 
vagy mondania. Ezért ő a megol
dás az emberi lét problémáira. Ta
nítása nem szorul javításra, vagy 
kiegészítésre. Igaz, hogy az Újszö
vetségben nincs konkrét eligazítás 
minden lehetséges élethelyzetre, 
nem is lehet. Nyilván a levélíró sem 
gondolhatott arra, hogy például a

tudomány és technika fejlődése 
milyen problémákat okoz majd.

Áz alapelvekből azonban Jézus 
Krisztus nem enged semmiféle 
korszellemnek. így például a szere
tet kettős parancsa, Isten és a fele
barát szeretete akkor is minden 
korban hatályos marad, ha csak 
kevesen hajlandóak eszerint élni. 
Sokan mondták már, hogy tanítá
sa túl szigorú, lehetetlent követel, 
nem számol a valós helyzettel. Pe
dig dehogynem. Tudta, hogy mi 
lakozik az emberben, saját erősza
kos halálát is ezért jelezte tanítvá
nyainak több alkalommal.

Jézus Krisztus tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz. Á levél szer
zője ezzel a kijelentéssel figyelmez
teti a gyülekezetei, hogy óvakod
jon a tetszetős, de rosszra vezető 
idegen tanításoktól. Ilyenekből ak
kor is bőséges volt a választék. Ma 
pedig már meg sem lehet számolni, 
hogy hányán kínálnak biztos si
kert, érvényesülést, egészséget Jé
zus Krisztus tanításával össze nem 
egyeztethető módon.

Mi, keresztyének azonban csak 
abban hihetünk, hogy az idő. a 
történelem ura Jézus Krisztus. Övé 
minden hatalom mennyen és föl
dön, Ő volt, Ő van és 0  l$sz tanít
ványaival az idő végéig, az örökké
valóságig. Ugyanez az Űr m ondta: 
„Vegyétek fel az én igámat, és ta
nuljátok meg tőlem, hogy szelíd 
vagyok és alázatos szívű, és meg
nyugvást találtok lelketeknek.” 
Nem „korhoz kötött” tehát az Is
ten iránti teljes odaadás, amelyet 
követel. Nem lehet elégszer hang
súlyozni, hogy az Újszövetség szer
zői számára Ő nem egy a sok taní
tó közül, hanem az egyetlen Úr, és 
ezért az egyetlen mérték. Bárki 
más tanító, próféta, vallásalapító -  
legyenek bár igaz és jó gondolatai 
-  Krisztussal egy szintre emelése 
önkényes és elvetendő.

A keresztyénség feladata tehát, 
hogy az egyetlen Urat minden kor
ban hirdesse, mert Krisztus nincs 
alávetve az időnek. Mivel azonban

az ember nagyon is ala van vetve, 
az Urat az adott kor problémáira 
tekintettel kell hirdetnünk, aho
gyan „vezetőink”, azaz korábban 
élt, ismert vagy kevésbé ismert ta
nítványok tették. Hiszen Krisztus 
azért jött, hogy tanítványait is „ke
gyelemmel és igazsággal”, megta
pasztalható szeretettel, követésre 
buzdító példájával töltse be min
den korban. Csak így tudjuk kép
viselni az igazságot a hazugsággal 
szemben, a szeretetet a gyűlölettel 
szemben és a reménységet a re
ménytelenséggel, kétségbeeséssel 
szemben. Jövőre és azután is.

Dr. Szentpétery Péter

IMÁDKOZZUNK!
Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisz

tus, hogy rád tekinthetünk ennek az év
nek utolsó napján is. Könyörgünk, bo
csásd meg minden mulasztásunkat, vét
künket, amelyet ebben az évben elkövet
tünk. Kérünk, légy velünk, erősíts 
Szentlelkeddel napról napra és évről év
re, hogy mindig igaz szereteted tanúi 
legyünk. Ámen.
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VÍZKERESZT ÜNNEPÉNEK IGÉJE
ÉLET A FÉNYBEN
lJn 1,5-10

Sokan ismerik Reményik Sán
dor: Két fény között című versét. 
A költő a fiumei kikötő városának 
fényei és a világítótorony csóvái 
közt állva teszi fel magának a kér
dést: „hát én világítok vajon?” És 
saját életét úgy ítéli meg: élet a két 
fény között sötéten. Szomorú, de 
valós mondatok. De nem egysze
rűen az őszinte költőről, hanem 
inkább rólunk, mai keresztyének
ről. Vízkereszt a fény, a felragyo
gás ünnepe. Mint amikor a fényt, 
amely eddig takarva volt, most „le
leplezik” és felragyog, sugarai át
hatolnak a sötétségen. Jézus a 
fény, a „naptámadat”, Ő a világ 
világossága. Mi pedig a két fény 
között, eljövetele és visszajövetele 
között élünk sötéten?

Igénk feltételes mondatok soro
zata. Nem tudom, hogy felfigyel- 
tünk-e így is rá? A „ha”-val kezdő
dő mondatok értelme bizony: le
het így is, és lehet másként is. Le
het rosszul is, és lehet jól is. És 
tudomásul vesszük, vagy nem, de 
így lehet a keresztyén életünkkel is. 
Mondjuk ki nyíltan az ige üzene
tét : lehet életünk valóságos, de le
het hazug keresztyén élet is. Igaz, 
jön a teljes fény napja, amikor 
mindenre és mindnyájunkra fény 
derül. Igénk ezért és ebben szeret
ne Vízkereszt ünnepén segíteni raj
tunk, a két fény között. Elénk „vi
lágítja”, rajzolja az igaz keresztyén 
élet útját és fel is hív: jáijatok vilá
gosságban, éljetek Krisztus fényé
ben. Hogyan?

1. Ez a fény először belénk vilá
gít. Nagyon kellemetlen dolog. 
Jobb szeretnénk, ha másra esne a 
fény, s mi sötétben maradhatnánk. 
De Isten rajtunk akaija kezdeni, 
Jézus fénye először a mi szívünk 
sötétségébe akar betömi. Mert 
nem a külső sötét a félelmes, ha
nem a belső: a gondolkozás, a szív 
és az élet sötétsége. Jézus fénye ta
lán a röntgen sugaraihoz hasonló: 
belénk hatolva, megmutatja a sö
tét foltokat. Rámutat bűneinkre. 
És persze itt következnek a „felté
telek” . Isten a fényben megmutatja 
bűneinket, de nem agresszív. Lehet 
mondani: „nincsen bűnünk” -  de 
lehet összetörve így is szólni:

„megvalljuk bűneinket” . Lehet ta
kargatni, mentegetni, de lehet bo
csánatért kiáltani. Ahogyan egy 
gyónó imádságunkban szoktuk 
imádkozni: „hogy felismeijük és 
elismerjük” bűneinket. Mert ez bi
zony „feltétel” még akkor is, ha az 
ingyen kegyelem alapján állunk. 
Mert ettől függ -  az ige szavaival, 
hogy „önmagunkat csaljuk meg és 
nincs meg bennünk az igazság” . 
Figyelemreméltó: nem Istent csap
juk be ezzel, csak magunkat. De 
lehetséges és történhet egy másik 
dolog is. Az, hogy: „megbocsátja 
bűneinket és megtisztít bennünket 
minden gonoszságtól.” Azt azért 
ne feledjük, hogy a tékozló fiúnak 
vissza kellett indulnia és ki kellett 
mondania: „Atyám, vétkeztem...” 
De így lesz Jézus fénye nemcsak 
leleplező, hanem megtisztító és éle
tet adó fény. Ne zárkózzunk el elő
le, hanem tegyük ki magunkat en
nek a fénynek, amíg lehet.

2. Ez a fény nemcsak bevilágít, 
hanem „átvilágít" is. Ismerős foga
lom ez ma, ilyen és olyan oldalról 
sokat vitatott kifejezés. Nem is a 
vitához akarok szólni, csak arra 
kell felhívni a figyelmet: az igazi 
átvilágítás Jézus fényében törté
nik. Hogy a törvényből mi lesz, ma 
már nem világos, de bennünket, 
keresztyéneket Jézus fénye állandó 
átvilágításban tart! Igéje olyan 
„lámpás” és a Szentlélek olyan 
fény, amely nemcsak megvilágosít
ja, hanem át is világítja keresztyén 
életünket. És itt egy másik feltéte
les sorozatra kell felfigyelnünk az 
előbbi, a kezdet után. Ä folytatás 
lehet: „ha azt mondjuk, hogy kö
zösségünk van vele és sötétségben 
járunk, hazudunk.” Ilyen is létez
het? Vele közösségben sötétben 
járni? Igen, lehet. Lehet mondani 
szép és nagy szavakat úgyis, hogy 
az élet sötétben marad. Valaha a 
pietizmusnak nevezett mozgalom 
ezzel a könyvvel indult: „Az igaz 
keresztyénség. És ez pontosan azt 
jelenti, amit igénk így mond: „ha 
pedig világosságban járunk, akkor 
közösségünk van egymással és Jé
zusnak, az ő Fiának vére megtisztít 
bennünket minden bűntől.” A ke
resztyénség tehát -  és ezt jól meg

kellene jegyeznünk -  nem tökéle
tesség, hanem igazság és valóság. 
Jézus megvalósult fénye életünk
ben. Tegyük ki magunkat Jézus 
szíveket világosító és életet formá
ló fényének. Meg kell ismételnem: 
Jézus nem agresszív, mint néhány 
mai „prédikátor”, de ha elhúzó
dunk fényétől, életünk sötétben 
marad, és a vége a „külső sötét- 
ség”-nek.

így viszont életünk fénysugárrá 
is lehet, olyan fénnyé, amely máso
kat is eligazít. A világ világossága 
azt akaija, hogy életünk a két fény 
között ne maradjon sötét pont, ha
nem lehessen, ahogy énekelni 
szoktuk: „fényedből fénysugár”.

K. L.

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, vonj ki minket a sötétből fé

nyedbe ! Igéd és Lelked világossága járja 
át szívünket, a Veled való közösség tisz
títsa életünket, s tedd meg azt a csodát, 
hogy mi is fénysugár lehessünk örök fé
nyedben.
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---------- N A P R Ó L  N A P R A -------
Amit pedig szóltok, vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus 

nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ö általa. Kol 3,1
VASÁRNAP iiszen olyanok vagytok a kezemben Izráel 
háza, mint az agyag a fazekas kezében. Jer 18,6 (Ef 2,10; 
Lk 4,16-21; Jak 4,13-15; Zsolt 8.) Az agyagot formáló 
kézműves régi, antik kép. A régiek ilyennek képzelték 
Istent. Formázza az anyagot, így alkot, nem teremt, főleg 
nem a semmiből. Ezt az eredendően pogány görög gondo
latot látjuk feltűnni Jeremiás könyvében egészen más érte
lemben. A nép olyan Isten kezében, mint az anyag. For
málható, alakítható számára. Ő olyanná formáz minket, 

I amilyenné kíván. Ha nem sikerül elsőre, akkor újra próbál
ja, egészen addig, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

HÉTFŐ Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségek
ben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetések
ben és szorongattatásokban; mert amikor erőtelen vagyok, 
akkor vagyok erős. 2Kor 12, (2Móz 2,1-10; lMóz 1,1-13.) 
Pál apostol átélte a szorongattatást, bántalmazást, nyomo
rúságot és üldöztetést. Aki hozzá hasonlóan átélt hasonló
kat, még nem biztos, hogy eljutott arra a következtetésre, 
amire O. Aki szabadon, Krisztusért vállalva éri meg a 
szorongattatást, az azonban eljuthat az erőtlenségben meg
élt erő lelki ajándékához, amit Krisztustól kap cserébe.

KEDD Uram, te vagy egyedül! Te alkottad az eget, az egek 
egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta 
van, a tengereket és mindent, ami bennük van. Te adsz 
életet mindnyájuknak. Neh 9 (Jel 14,7; 5Móz 33,26-29; 
lMóz 1,14-25.) Az, hogy egyedül ő  van, itt nem hitvallás 
a többistenhittel szemben. Egyedül az Úr, O minden min
denekben. A jelenségek mögött kitapintható az isteni pul-

Izus. Minden életjelenség mögött az 0  arcait és álarcait 
láthatjuk, hol megtévesztő módon, hol csak kissé fátyolo- 
zottan. Nem lehet tőle függetlenül létezni, mert Ő minden 
I  élet alapja, így az Ő elutasítása, az élet elutasítása.

I SZERDA Jézus vette a poharat és hálát adott, nekik adta, 
I és mondta: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én 
I vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik bűnök 
I  bocsánatára.” Mt 26,27-28. (Ézs 55,3; 2Kor 6,14-16; 
I lMóz 1,26-24/a.) Ebben a pohárban nem vér volt, hanem 
I bor, mint a pászkavacsora elmaradhatatlan tartozéka. Az 
I áldomás poharából azonban a Szövetség Vérének kelyhe

lesz Krisztus szavai nyomán. Az önfeláldozás bizonyítéká
nak, a vérnek ivása, magunkhoz vétele által nem csap le 
reánk az igazság kardja, Isten haragja. A szentség vétele 
révén magunk is részesei leszünk Jézus önfeláldozó tetté
nek. Vérünk egyesül az 0  vérével, s így közösségben va
gyunk vele, és „Benne vagyunk”, ahogy Pál szereti monda
ni. O pedig bennünk, kitörölhetetlenül.

CSÜTÖRTÖK Ha valóban megnyertem jóindulatodat, is
mertesd meg velem te utadat, hadd tanuljam meg tőled, 
hogy megnyertem jóindulatodat. 2Móz 33,13. (Jn 14,6; Zsid 
13,8—9/b; lMóz 2 ,4/b—17.) Ennek a megnyert jóindulatnak 
az eredményeként láthatta meg Mózes „Isten hátát”, ami 
képletesen azt jelenti; az utólagosan felismert Istent. Luther 
ezt hangsúlyozza: Istent a jelen pillanatban nem lehet meg
látni, csak az utólagos ráeszmélés számára megfogható je
lenléte. Innen a pillanat minden kétsége és szorongása.

PÉNTEK Mondjatok igazat egymásnak! Zak 8,16. (Fii 
4,8; Mt 2,1-12; Ef 3,2-6; lMóz 2,18-25.) Ha a hamisság 
kitudódik, akkor majdnem örökre elvész a bizalom. Az 
őszinteség nem könnyű. Emberileg érthető, ha valaki a 
nem-őszinteséget választja, hiszen így elkerülhetőek bizo
nyos összekülönbözések. Krisztus, ha nem az igazmondás 
parancsának enged, nem került volna keresztre. Ha valakit 
mindenki kedvel és elfogad, még nem biztos, hogy jó  ke
resztyén. Inkább csak mindenkinek igazat adó ember, bó- ■ 
lógató János, aki felett elvonul a Lélek minden vihara.

SZOMBAT Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én 
ismerem őket, ők követnek engem. Én örök életet adok 
nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki 
őket az én kezemből. Jn 10,27-28. (Ezsd 8,31; Zak 8,20-23; 
lMóz 3,1-13.) Krisztus követése János evangélista bitonysá- 
ga szerint olyan, mint a juh-pásztor viszonya. 0  tudja, merre 
a jó legelő és ismeri az időt, mikor kell mozgatni a nyájat, 
azt is, mikor kell hazaterelni. A juhok nem sokban külön
böznek egymástól, nem így az emberek. Egy pásztornak 
könnyű a dolga, de az emberek pásztorának már korántsem 
az. De valamennyi emberben közös az Istenre való ínség. 
Ebből a szempontból és csakis ebből beszélhetünk a kérész- I 
tyén gyülekezetről úgy, mint nyájról. Ebben az értelemben I 
vagyunk és lehetünk Krisztus bárányai.

Nagy Zoltán j

Koinonia: közösség Istennel és egymással
Első nap Közösség: A szőlötő és a szőlővesszők (János 15,5)
Ézsaiás 40,27-31 Akik az Úrban bíznak, erejük megújul
Zsoltárok 1 Mint a folyóvíz mellé ültetett fa
lKor 12,12-13 Krisztus, az egy test
János 15,1-5 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők

Az első Zsoltár arról az emberről 
beszél, aki olyan, mint a folyóvíz mellé 
ültetett fa (Zsolt 1,3). Ez a hasonlat 
azokra a keresztyénekre áll, akiknek az 
élete mélyen gyökerezik Istenbe vetett 
hitükben. Ez a hit az élet szilárd alapja, 
valamint az erő és reménység örökös 
forrása lehet számunkra (Ézsaiás 
40,31). A sötétség és a reménytelenség 
óráiban sem szabad elfeledkeznünk er
ről a forrásról, hanem Isten hűségében 
bízva, életünket alapozhatjuk rá.

Bábel tornyának története Mózes el
ső könyvének 11. fejezetében az Isten
től elszakadt élet illusztrációja. Ha az 
emberek nem fogadják el Istent hűsé
ges társuknak, akire számíthatnak, ak
kor az egység közöttük felbomlik, egy
mással való kapcsolattartásuk is lehe
tetlenné válik. Nem értik meg egymást, 
azért munkájukat sem tudják sikeresen 
befejezni. A 127. Zsoltár is olyan embe
rekről beszél, akik hiába dolgoznak ak
kor, ha nem számítanak Istenre, aki a 
házat építi. Jézus Krisztus figyelmeztet-

Isten hűsége állandó. Annak ellenére, 
hogy mi gyakran tönkretesszük Istennel 
való kapcsölatunkat, az ő változatlan 
szeretete újjáépítheti egységét velünk, 
valamint a mi elrontott kapcsolatainkat 
keresztyén testvéreinkkel. Isten ezt új 
szövetségével viszi véghez, valamint 
úgy, hogy törvényét mélyen a szívünkbe 
helyezi (Jer 31.).

Ez az új szövetség azonban részünkről 
is szívbeli megújulást és megtérést igényel. 
Isten kegyelme és irgalma az, amely elvég
zi bennünk ezeket a változásokat, így újra 
hozzá fordulhatunk (Zsoltárok 103).

A szőlőtő és a szőlővesszők képe 
Jézus Krisztus és a hívők kapcsola
tára utal (János 15,5), amely gyü
mölcstermővé akkor válik, ha közös
ségben élünk keresztyén testvéreink
kel is.

Feladatunk, hogy Krisztussal való 
kapcsolatunk mindig élő maradjon és 
általa, a „szőlőtő” által Isten népével, 
a „szőlővesszőkkel” is közösségben 
maradjunk. Ilyen módon szeretetet, 
bátorítást, útmutatást kaphatunk min

ni akar bennünket, hogy maradjunk 
meg őbenne, hiszen az elfordulás pusz
tuláshoz vezet (János 15,6). A hívők 
közösségén belüli szakadások a Krisz
tussal való közösséget is rombolják 
(lKor 1,10-13).

Az első keresztyén közösségekben is 
jelen volt a viszálykodás és széthúzás. 
A korai gyülekezetek vezetőinek, mint 
Pál apostol, szenvedélyes egységkeresé
sének ellenére sem mindig valósult meg 
az igazi közösség, „koinonia” (1 Kor 1). 
És bár a viszálykodások oka gyakran

Jézus Krisztus engesztelő halála és 
feltámadása építi újra közösségünket Is
tennel, segít abban, hogy embertár
sainkhoz ismét közelebb kerülhessünk 
és békességben éljünk Isten teremtett 
világával. A megváltás csodáját így lát
hatjuk az ő teljességében: Isten Jézus 
Krisztusban megjelenő kegyelme és sze
retete által (Róma 5).

Krisztus megváltó munkája miatt 
mindent kérhetünk Istentől már most is, 
a teljes egység megvalósulásához vezető 
utunkon (János 15,7). Az így megszen- 

* telt élet akkor lehetővé teszi számunkra,

dennapi keresztyén életünkhöz. A hí
vők közösségében (koinonia) élők va
lamennyien a test többi tagjára vannak 
utalva. (lK or 12,12).

Imádkozzunk
Kegyelmes Urunk, remény és erő 

forrása, hálát adunk neked hűségedért, 
és velünk kötött szövetségedért. Hálát 
adunk keresztyén testvéreinkért, akik
kel együtt a te népedként élhetünk. Adj 
nekünk életünk minden napján bátor
ságot ahhoz, hogy hitünk útján újabb 
és újabb lépéseket tegyünk, nyisd meg 
szívünket, hogy elmélyítsük közössé
günket testvéreinkkel, akik által a Te 
nevedben bátorítást, útmutatást és ta
nácsot kaphatunk mindennapi éle
tünkhöz. Amen.

alapvető véleménykülönbség volt, sok 
esetben mégis az emberi büszkeség és 
önzés romboló ereje vezetett szakadá
sokhoz (Márk 10,37).

Imádkozzunk
Kegyelmes Istenünk, te látod önzé

sünket és hogy képtelenek vagyunk hű
ségesen megállni a veled való közösség
ben. Újra és újra saját bölcsességünket, 
saját tudásunkat és akaratunkat szeret-, 
nénk a te akaratod fölé helyezni ma
gunk és mások számára. Légy kegyel
mes hozzánk és erősítsd meg hitünket, 
hogy keressük akaratodat és megma
radjunk tebenned. Bátoríts, hogy tud
junk a te utadon járni, és ne legyen köz
tünk megosztottság, keressük a testvé
reinkkel való mélyebb közösséget, akik
kel együtt a te néped vagyunk. Ámen.

hogy legyőzzük a válaszfalakat, ame
lyek azért léteznek a Krisztusban hivő 
emberek között azon az úton, ami a 
teljes „koinonia” felé vezet.

Imádkozzunk
Megújító Istenünk, testi és lelki se

bek gyógyítója, hálát adunk neked 
azért az új életért, amelyet tőled kapha
tunk. Tölts el bennünket azzal az 
örömteli reménységgel, amelyet Jézus 
Krisztus halála és feltámadása hozott 
meg számunkra. Add, hogy soha el ne 
szakadhassunk a tőtől, Jézus Krisztus
tól, és kegyelmed által segítsd népedet, 
hogy legyőzze a testvért testvértől elvá
lasztó korlátokat, hogy egyházad végre 
egy lehessen. Jézus Krisztus nevében 
kéijük ezt, aki él és uralkodik Veled és 
a Szentlélekkel örökkön örökké. 
Amen.

Második nap A felbomlott közösség (János 15,6) 
lMózes 11,1—9 Nem értik meg egymást
Zsoltárok 127,1-2 Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők 
lK or 1,10—13 Részekre van-e osztva Krisztus?
Márk 10,35-45 Aki naggyá akar lenni közietek, az legyen szolgátok

Harmadik nap Az új közösség (János 15,4)
Jeremiás 31,31-34 Új szövetséget kötök, törvényemet beléjük helyezem 
Zsoltárok 103,8—18Irgalmas és kegyelmes az Úr
Róma 5,10-11 Dicsekszünk az Istennel, aki által elnyertük a megbékélést 
János 15,4-7 Aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt

Negyedik nap Közösség: Isten ismeretének forrása (János 15,15)
Hóseás 2,19—22 Eljegyezlek magamnak, és megismered az Urat 
Zsolt 119,129-144 Isten igéje világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket 
lK or 2,1-10 A Lélek által, aki Isten mélységeit vizsgálja, részesülünk a 

Szentháromság közösségéből
János 1,9.14-18 Az Ige eljött a világba, így vált teljessé Istennek az emberek

kel kötött szövetsége. Az egyetlen Fiú által ismerhetjük meg 
az Atyát.

Isten úgy ismertette meg magát né
pével, hogy eljegyezte magának az em
bereket a szeretet és irgalom ajándéká
val. Egy megmásíthatatlan szövetséget, 
közösséget hoz létre önmaga és az em
beriség között. Hóseás gyönyörűen írja 
le ennek a szövetségnek a természetét, 
az irgalom (hesed) szót használja, 
amely világi értelmezésben barátságot, 
szolidaritást, állhatatosságot, kedves
séget és hűséget jelent (Hóseás 
2,19-22).

Közösségben élve Istennel és Isten
ben, megismerhetjük őt teljességében, 
ahogyan felismerjük ajándékait, és 
ahogyan mi is megpróbálunk hűsége

dé

sen élni ehhez a szövetséghez, mégpe
dig úgy, hogy állhatatosak vagyunk a 
hitben és az embertársaink iránti szere- 
tetben.

.A keresztyén koinoniában Jézussal 
találkozhatunk, Krisztusnak és Úrnak 
vallhatjuk őt, apnak a Fiúnak, aki 
megismerteti velünk az Atyát, amikor 
életét adja értünk (János 1,16—18). 
Szendéikét adja nekünk, aki „mindent 
megvizsgál, még az Isten mélységeit is” 
(lK or 2,1-10), és a Lélek munkája 
nyomán a Szentháromság közösségé
ben is részesülhetünk. És akkor igazán 
tudjuk majd egymást szeretni úgy, 
hogy Isten szeretetét adjuk tovább egy

másnak, azt a szeretetet, amelyet az 
Atyától kaptunk.

Az ökumenikus munkában való 
részvétel által Isten ismeretében is elő
rejuthatunk, annak az Istennek az is
meretében, aki az egyház egységének és 
közösségének a forrása, noha ez a kö
zösség még nem tökéletes. Az egység 
ajándékának elnyerése növekedést je
lent annak az ismeretében, aki az egy
ség szerzője.

Imádkozzunk
Igazság Istene, Te Krisztus által ki

hoztál bennünket a sötétségből a te 
csodálatos fényedbe! Újítsd meg ben
nünk és egyházadban Szendelked aján
dékát. Add, hogy Szendelked által sze
retetünk újraéledjen, hogy egymás 
iránti szeretetünket látva, a világ meg
lássa, hogy tanítványaid vagyunk és 
dicsőítsék a Te nevedet, aki élsz és ural
kodsz a Szentlélekkel együtt örökkön 
örökké. Amen.

(Folytatjuk a következő számban.)

lKor 3,9-15

Újévi igénk nagyarányú építke
zésről beszél. Szó van az építőmes
terről és más „kőművesekről” is. 
Beszél igénk az építmény alapjáról, 
tovább olvasva, más építőanya
gokról is. Építkezés. Ha itt megáll- 
nánk, ebből máris elegendő újévi 
üzenetet hallhatnánk. Isten épít
kezni akar. S ez most nem egyházi 
épületeinkre vonatkozik, hanem a 
gyülekezet építésére. Jó lenne, ha 
idén ez lenne a főtéma. Rombolás 
és romosodás helyett kérjük Is
tent : tegye az újesztendőt valóban 
az építés évévé, a belső megépülés 
idejévé, mert erre van szükségünk, 
mindnyájunknak, és egész egyhá
zunknak is. -  Mégis tekintsük meg 
azért az építés részleteit is.

1. „Más alapot senki nem vethet 
a meglévőn kívül, amely a Jézus 
Krisztus.” A z  építkezés az alappal 
kezdődik, enélkül hiába húzzuk a 
falakat a legjobb anyagból. -  Vala
hol egy falu utcájában -  mert már 
közlekedni alig lehetett -  elhatá
rozták: járdát építenek. Amikor 
elkezdték az alapok ásását, rátalál
tak a régi betonjárdára, csak le 
kellett tisztítani a sok rárakódott 
réteget, piszkot. Hasonlóról van 
szó igénkben is, nem kell tömünk 
fejünket, hogy mi legyen az alap: 
megvan az. Ezért beszél a bölcs 
építőmester „meglévő” alapról: 
Jézus Krisztusról, akit Isten ra
kott, tett le alapul. Rátalálni, rá
építeni -  ez a feladat. November
ben az országos evangélizáció kez
dő alkalmán többször hallottuk a 
felszólítást: vissza az alapokhoz. 
Az ébredés, megelevenedés, meg
épülés egyetlen útja ez. Csak most 
így kell fogalmazni: vissza az alap
hoz! A meglévőhöz, a mindig erős
höz és mindig ugyanúgy hordozó
hoz. Keresztyén életünk és egyhá
zunk egyetlen „alapkérdése” : rá
épültünk-e Jézus Krisztusra? Hall
gatjuk-e szavát, hiszünk-e Benne, 
és szavához tartjuk-e életünket? 
Az újév küszöbén így érvényes a 
régi keresztyén B. U. É. K. köszön
tés: bízzad újra életedet Krisztus
ra!

2. „Azt pedig, hogy ki mit épít 
erre az alapra, az a nap fogja vilá
gossá termi." Építkezésünknek jö 
vőt állónak, viharállónak kell len
nie. A mi építkezésünket nem a 
jelen dönti el, nem is mi vagyunk 
egymás bírái. Majd az utolsó nap

lesz a döntő: megáll, vagy pusztul 
építkezésünk. Nem mindegy tehát, 
hogy a meglévő alapra „hogyan” 
és „mit” építünk -  figyelmeztet 
igénk. Nem biztos, hogy minden 
építi a gyülekezetét, vagy a keresz
tén életet, amit mi építőnek vé
lünk. Kiderülhet azon a napon, 
hogy az építés módja sem volt he
lyes és az építőanyag sem időtálló 
igazán. Pál apostol itt elsősorban 
gyülekezeti munkásoknak szól. 
Érdemes nekünk is feltenni a kér
dést és szembenézni vele: bizo
nyos, hogy egy-egy gyülekezet épí
tésében eltöltött élet valóban építő 
volt? A nagy nap fogja ezt világos
sá tenni, a jutalmazás, vagy meg- 
szégyenülés napja. -  De azt hi
szem, hogy ezen túl a gyülekezet 
tagjaihoz is van ennek a részletnek 
üzenete. Milyen keresztyén életet 
építünk Krisztusra? Igaz, hogy az 
alap a döntő és megtartó. De igénk 
fogalmazásában a ráépített keresz
tyén élet is lehet különböző értékű. 
Legalábbis Isten szemében. Más 
szóval: hiába vallja valaki, talán 
szép és nagy szavakkal is, hogy 
életét mennyire Krisztusra építi, ha 
élete értéktelen, és nem építő, ha
nem romboló. Mert sajnos, ilyen is 
létezik. Jézus úgy beszél ezekről, 
hogy életük „Uram, Uram !” -  Is
ten akaratának cselekvése nélkül. 
Újév napján ebből a szempontból 
lehetne és kellene újat kezdeni. Az 
alap megvan, talán még van idő az 
Isten szerinti értékes élet ráépítésé
hez egyénileg, családjainkban és 
gyülekezeteinkben is.

Isten adjon így boldog újeszten
dőt, tegye az évet az építkezés, a 
ráépítés és felépítés idejévé, hogy a 
nagy napon Ő maga is elmondhas
sa rólunk: „Isten épülete vagy
tok.” Ebben az értelemben kívá
nunk egyházunknak és mindenki
nek boldog új évet, boldog építke
zést!

K. L.

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, aki három nap alatt megépítet
ted' tested' templomát, halálod1 és feltá
madásod lett az 'egyház megépülésének 
alapjává, kérünk, tedd az új évet is az 
építés évévé! Építsd életünket, gyüleke
zetünket, egyházunkat, de építsd hazán
kat és az egész világot is irgalmas és 
üdvözítő szereteteddel. Ámen.

HAZAI ESEM ÉN Y
Az Evangélikus Naptár 130. lapján a 

Magyar ökumenikus Szeretetszolgálat
ról szóló cikk végén a bankszámla szá
ma tévesen - került kinyomtatásra. 
A pontos számlaszám a kővetkező: 
Budapest Bank R t  209-23006

TANÁRI PÁLYÁZAT
A Deák téri Evangélikus Gimnázium 

felvételt hirdet angol, német, magyar 
történelem, matematika, számítástech
nika, földrajz, kémia, biológia, és test
nevelés szakos, evangélikus vallású, 
egyházunkhoz kötődő középiskolai ta
nárok számára az 1995/96-os tanévre. 
Félállás, óraadás is lehetséges.

A pályázatokat (mellékletek: önélet
rajz, pedagógiai elképzelések vázlata, 
lelkészi ajánlás és az egyetemi diploma 
másolata) kéijük 1995. január 31-ig be
küldeni a gimnázium igazgatójának az 
alábbi címre: Deák téri Evangélikus 
Gimnázium, 1052 Budapestt, Sütő u. 1.

GIMNÁZIUMI FELVÉTELI 
HIRDETÉSEK

A Deák téri Evangélikus Gimnázium 
felvételt hirdet nyolcosztályos tagoza
tára az 1995/96-os tanévre, olyan jelen
leg 4. osztályos budapesti és a főváros 
közvetlen közelében lakó evangélikus 
tanulók számára, akiknek mind maga
tartásuk és szorgalmuk, mind tanulmá
nyi eredményük jó. Internátusi elhelye
zést várhatóan tudunk biztosítani.

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

A jelentkezés határideje: 1995. február 
17. Á jelentkezési lapokat kéijük a gim
názium címére küldeni vagy személyesen 
leadni: 1052 Budapest, Sütő utca 1.

A Békéscsabai Evangélikus Gimnázi
um felvételt hirdet 1995/96. tanévre a 
nyolcosztályos gimnázium első osztá
lyába .2 tanulócsoportba és a négyosz
tályos gimnázium első osztályába 3 ta
nulócsoportba. Jelentkezési határidő: 
1995. január 15. A felvételi elbeszélge
tés és képességvizsgálat időpontja: 
1995. február 11. 7.30-kor. A felvételi 
eredményéről tájékoztatunk 1995. feb
ruár 15. Kollégiumi elhelyezést biztosí
tunk. Jelentkezési lap a Békés megyei 
lelkészi hivatalokban, valamint a gim
náziumban szerezhető be. Cím: Békés
csabai Evangélikus Gimnázium, 5600 
Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Pf. 426. 
Telefon: (66)454-511.

A Bőrtőnpasztorációs Társaság ima
témája január 1-jén, vasárnap estére: 
Imádkozzunk azért/elmélkedjünk ar
ról, hogy az új önkormányzatok aláza
tosan, áldozatosan szolgálják a köz ér

dekeket és bennük az elesettek, hajlék
talanok és a  börtönből szabadult, talp- 
raállni akarók ügyét.

EGYHÁZZENE TANULÁSI
LEHETŐSÉG A BUDAPESTI 

WEINER LEÓ ZENEMŰVÉSZETI 
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

Egyházzene tanítás heti 4-5 órában 
ökumenikus keretben. Végezhető fő
szakként, második szakként vagy érett
ségi után. Négy év elvégzése után kon
zervatórium! érettségi vizsga tehető. 
A képzés célja: gyakorlati egyházzenei 
szolgálat saját felekezetben, továbbta
nulás felsőfokon.

Vidéki hallgatóknak kollégiumi el
helyezési lehetőség.

Jelentkezési határidő: 1995. jan. 10.
Jelentkezési anyag átvehető az isko

lában : Bp. XI. Rácz László u. 4.
Felvételi vizsga március első felében.
Érdeklődni lehet telefonon az esti 

órákban:
Mezei János tanszakvezető tel.: 185- 

4654
Finta Gergely orgonatanár tel.: 182- 

2776

SEGÍTSÉG A LELKIPÁSZTORI 
MUNKÁBAN -  

az Ev. Rádiómisszió új kazettái: 
„Uram, nincs emberem!” -  magányo
soknak, időseknek
„Bizony, javamra vált a.nagy keserű
ség” -  betegeknek
„Űzd el homályomat!” -  gyászolóknak
A 2 x 15 perces kazetták megrendelhe
tőek az Évangélikus Rádiómisszió cí
mén: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.
A kazettákért csak adományokat foga
dunk el...

Ú J KIADVÁNYOK 
SAJTÓOSZTÁLYUNKON!

Karácsonyra megjelent a gyermekek 
imádságoskönyve: „URAM, TANÍTS 
MINKET IMÁDKOZNI!” címen gyer
mekeknek és szülőknek, összeállította: 
Ferenczy Erzsébet. Ára: 180,-Ft.

Megjelent az EVANGÉLIKUS 
NAPTAR 1995. Ára: 166,-Ft. Kapha
tó a Sajtóosztályon.

MEGJELENT A MAGYAR 
BIBLIATÁRSULAT LEGÚJABB 
BIBLIAKIADÁSA: SZINOPSZIS 
A négy evangélium párhuzamos szö

vegeinek (ún. szinoptikus kiadása. Nél
külözhetetlen lelkészeknek, hitokta
tóknak, bibliakutatóknak és a minden
napos bibliaolvasást is jól segíti. Ára: 
1560,- Ft. Kapható a Sajtóosztályon, 
1085 Budapest, Üllői út 24.

ISTENTISZTELETI REND )
Budapesten, 1 9 9 5 . január 1. I

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsao 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dn 
Zsigmondy Á rpád; XII. Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. (úrv.) Hafenscher Károly; Modori uJ 
6. de. fél 10. ; Pesthidegkút, II. Ördögárolfl
u. 9. de. fél 11. ; Csillaghegy, ü l .  Mátyás
kir. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, Ill.k 
Dévai B. M. tér de. 10. Bálintné Varsányi! 
Vilma; Újpest, IV. Leibstück Mária u. 36-38.1 
de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9.1 
(úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Pintér I 
Károly; du. 6. Gerőfi Gyuláné; VB. Városli
geti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; I  
du. 6. Muntag Andomé; 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; Kelenföld, XI. Bocskai 
út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. 
(úrv.) Csepregi András; du. 6. Ferenczy Er
zsébet; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet; Budahegyvidék, XII. 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; 
de. 11. (úrv.) Takács József; du. fél 7. Kő- 
szeghy Tamás; XIII. Kassák Lajos u. 22. de.
10. (úrv.) ifj. Kendeh György; XIV. Lőcsei 
út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marian
na; Pestújhely, XV. Templom tér. de. 10. 
Bizik László; Rákospalota, XV. Juhos u. 28. 
Kistemplom de. 10. [szabó István; Rákos
szentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. (úrv.) 
dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI. Bat
thyány I. u. de. fél 11. Pálinkás Ingrid; Rá
koshegy, XVII. Tessedik tér de. 9. (úrv.) Ko
sa László; Rákoscsaba, XVII. Péceü út 146. 
de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII. 
Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kosa László; 
Rákosliget, XVII. Gózon Gyula u. de. 11. 
(úrv.) Fűke Szabolcs; Pestszentlörinc, XVIII. 
Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér 1. de. 
10. 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; Törökbálint, Szent István út du. 3. 
Solymár Gábor; Budakeszi, de. 8. Kőszeghy 
Tamás.

ÚJÉV NAPJÁN az oltárterítő színe: 
fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je: Jn 14,13-15; az igehirdetés alapigé
je: lKor 3,9-15.

ÚJÉV NAPJÁN, 1995. január 1-jén 
evangélikus istentiszteletet közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán az érdi evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Ittzés István lelkész.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZ1Ó: 15.30-15.45-ig, 49 m-es rövid
hullám, 6230 kHz. _ .O....-

december 31. szombat: Évvégi „lel
tár” -  Győri János Sámuel.

január 1. vasárnap: Az év igéje -  
Gáncs Péter.

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

SZÜLETÉS
Isten iránti hálával tudatjuk, hogy ne

gyedik gyermekünk Zsolt Imre 1994. 
november 25-én megszületett. Bencéné 
Szabó M árta és Bence Imre

•^^V'A'pró^iráietósj

Számitógépes, képesített könyvelőt keres 
a Sajtóosztály. Telefon: 133-6438.

Jó állapotú komódot és ülőgarnitúrát ven
nék. Radosné Lengyel Anna. Tel.: 1673-219

Egyedül élő idős asszony ellátására heti 
5-7 alkalommal nappali 8-10 órára szakkép
zett ápolónőt, vagy ápolásban gyakorlott se
gítséget keresünk. Este: 181-1493, 136-9482.

Különbejáratú albérleti szobát keres fiatal 
nő Budapesten vagy környékén. Tel.: 118- 
8736.

61 éves özvegyasszony levelező társakat 
keres. „Magányos” jeligére.

Festői környezetben Balatonhoz, Hévízhez 
közel épülő, teljes ellátást biztosító idősek 
Otthonházába jelentkezéseket fogadunk el, 
öröklődő bekerülési lehetőséggel. Napfény 
Otthonház 8316 Várvölgy, Kossuth L. u. 67.

Evangélikus
É let

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:
Fényszedö Központ Kft.
(940073/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi térfosztás az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél évre 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft..
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg é s  nem adunk vissza I

ÚJÉV ÜNNEPÉNEK IGÉJE
BOLDOG ÉPÍTKEZŐ ÉVET!
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60. ÉVFOLYAM .2. SZÁM 
1995. JANUÁR 8. 

V lZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 
ELSŐ  VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP

A z ige  testté  lett, é s  közöttünk élt,
_ _ _ _ _ _ _ _ é s  láttuk a z  ő d icsőségét,
_____ mint a z  Atya egyszü löttének
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d ic ső sé g é t

János 1,14

ÁRA: 30 Ft

A TARTALOMBÓL

CSALÁDEVANGÉLIZÁCIÓ PILISCSABÁN

ORGONASZENTELES CSEPELEN

SOKNEMZETISEGU EGYHAZUNK

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM ÜLÉSÉRŐL
Az Országos Presbitérium az év végi szokásos ülését tartotta december 2-án. A presbiterek meghallgatták az elnökség 

beszámolóit, melyek a korábbi ülés ajánlása szerint főként egyházunk spirituális életének elemzésével foglalkoztak. 
Tóvábbi jelentéseket tárgyaltak meg a GAS munkájáról, az iskolákról és tájékoztatást az anyagi ügyekről. A részletes 
zárszámadást és a költségvetést a tavaszi ülésen tárgyalják, hiszen még nem ért véget az év, és nem lehet tudni, milyen 
pénzeszközök állnak rendelkezésünkre a jövő esztendőben.

Isten már beleszólt
Áz ÁIDS-nap alkalmából...

Sokakban merült fe l ezekben a napokban a kérdés: vajon 
van-e hozzátennivalója a keresztyén embernek az A ID  S  
problémájához.

Ebben a „modem” világban, amely kimosolyogja a „kon
zervatív" erkölcsöket, és amelyben sokan elavult intézmény
nek tartják a házasságot is, hívatlan és kellemetlen vendég
ként jelent meg az AIDS. Egy eddig ismeretlen betegség, 
amely alattomosan kikezdi az immunrendszert. Gyógyszere 
még nincs. Bizonyos stádiumot elérve, kétségtelenül jön a 
halál, amelyet az orvosok -  sajnos -  csak késleltetni tudnak.

Ebben a helyzetben csak nagyon halkan szólal meg a 
monogám házasság gondolata, és az, hogy le kellene építeni 
a futó kapcsolatokat, melyek elsősorban terjeszthetik a beteg
séget. A partnerhez való hűség ajánlása amúgyis elvész abban 
a hangorkánban, amely sokfelé hangzik-filmek, reklámok —, 
és a fiatalokat a gátlástalan életben megnyugtatja.

Az AIDS szomorúan időszerű téma lett. Terjedése gyor
sabb, mint várták. Sokat írunk, beszélünk róla.

Csak egyről nem beszélünk! Hogy az AIDS Is ten  
f e l k i á l t ó j e l e  mai  é l e tünk  margóján.  íme, ami
kor a Biblia le van járatva, amikor a hűség lenézett mara- 
diságnak számit - , akkor Isten megszólal. Kétségtelen, 
hogy a szexualitás Isten ajándéka, csakhogy ehhez járul a 
Teremtő által megszabott rend (6. parancsolat).

Az ember ezt a rendet vakmerőén átlépte. Mindig is így 
volt, de talán soha annyira, mint napjainkban. De Isten most 
beleszól. Megszólal. Nem a templomi szószékről -  nem is a 
Bibliából, hanem megszólal az orvosi rendelőben, amikor 
megjelenik a vérvizsgálat megdöbbentő eredménye: az AIDS, 
éspedig éppen azoknál, akik felelőtlenül élnek.

Vajon mi keresztyének képesek vagyunk-e felfogni, 
vagy elmondani másoknak -  hogy ez a betegség: Is ten  
vi lágos szava.

Képesek vagyunk-e elmondani, hogy bármilyen fontos is 
a tanács: „védekezzél” - e z  a védekezés, alapjában véve-, 
ne szépítsük -, az örök emberi lázadás „csak azért is"-e. 
Nem kell tiszta élet, megyek tovább dacos szívvel az eddig 
úton...

Isten az AIDS-t nem azért engedi meg, hogy kitaláljuk: 
hogyan lehet mégis tovább járni a felelőtlen kapcsolatok
ban. Mint mikor valami zörgés van az autóban — az sem 
azért van, hogy vakmerőén rohanj tovább, hanem hogy állj 
meg. Ne feledjük: Istent nem lehet megcsúfolni (Gál 6,7). 
És a megoldás nem a továbbvétkezés -  hanem a visz-  
sza té rés  Is ten  rendjéhez .  ' ■

Ott a korlát a szakadék szélén. És ha egy feltépett 
korlátot látunk, tudhatjuk, hogy valaki átszakította, de azt 
is tudhatjuk, hogy lezuhant a mélybe, és elpusztult. ■

A keresztyén embernek van felelőssége és van szolgálata 
ebben a kérdésben...

-  Ne szóljunk bele!? -  Ez is lehetséges.
De ne feledjük -  Isten már beleszólt!

Gáncs Aladár

Elsőként dr. Frenkl Róbert országos felügyelő olvasta fel 
jelentését. Első pontjában az egyház és állam kapcsolatának 
kérdéseit elemezte az új társadalmi-politikai helyzetben. 
(A jelentéseket kivonatosan közöljük.)

.. .Bár minden történelmi egyház hangsúlyozta a választá
sok előtt, hogy közvetlenül nem kíván befolyást gyakorolni 
a választókra, döntésük saját nézeteik és lelkiismeretűk ügye 
-  legfeljebb a szélsőségek támogatásától óvták híveiket -, 
mégis, közvetett úton a korábbi kormányt alkotó pártokat 
támogatták. Erre példa azon felhívás, vizsgálják meg a 
választók hogyan szavaztak a különböző pártok az egyhá
zakat érintő kérdésekben a lezajlott parlamenti ciklusban. 
Kevésbé kapott figyelmet a különböző pártok programjá
nak az egyházakkal foglalkozó fejezete, pedig ebből világo
san kiderült, bármely pártok kerülnek hatalomra, nem ter
veznek lényeges változást az egyházakkal kapcsolatos kor
mányzati magatartásban. A választások közeledtével még 
a liberális pártok is egyértelművé tették ezt az álláspontot...

Augusztus 31-én résztvettünk a Parlamentben a Művelő
dési és Közoktatási Minisztérium és a Ház elnöke által az 
egyházak képviselői számára rendezett tájékoztató értekez
leten. A bizalomra -  mely abban is megnyilvánult, hogy a 
politikusok kifejezték, azért sürgették az összejövetelt, saj
nálják, hogy korábban nem sikerült megrendezni - , mert 
szerették volna tájékoztatni az egyházakat arról, folytatni 
kívánják az egyházak megerősödését, társadalmi szerepének 
kibontakozását segítő politikát -  bizalommal válaszoltunk, 
kifejezve együttműködési készségünket a közjó érdekében.

Konkrét javaslatot is tettünk az ingatlanvisszaadási fo
lyamat gyorsítására, hiszen ez nem egyszerűen egyházi, 
hanem gazdasági érdek.

November 16-án a miniszterelnök és a művelődési minisz
terfogadta egyházunk küldöttségét. Itt közvetlenül is tisztáz
hattuk: a kapcsolatrendszerben nincsenek alapvető gon
dok, az időnként jelentkező konkrét problémák helyi jelle
gűek, az élet jelei; mindeddig megtaláltuk a jó megoldáso
kat...

Szerény része a változásoknak, de egyházunk szem
pontjából nem lebecsülhető, hogy az eddigi evangélikus 
lelkészképviselők nem lettek újra megválasztva. Ugyanak
kor Donáth László személyében a szocialista párt támoga
tásával egyéni jelöltként került egy evangélikus lelkész az 
Országházba. Örvendetes a korábbi, sok feszültséggel ter
hes helyzet megszűnte, ugyanakkor az új helyzet is váltott 
ki ellenérzéseket, okozott gondokat. Itt is óvakodni kell az 
általánosítástól... Természetesen őrá is vonatkozik, hogy 
választóit és az öt támogató pártot képviseli a Parlament
ben, nem egy egyházat...

Az egyháznak mindig azzal az állami vezetéssel, azzal 
a kormánnyal kell tárgyalni, mely a nép akaratából hata
lomra került. Látszólag könnyebb az azonos gondolko
dás talaján állókkal az együttműködés, ebben is van 
azonban több csapda, jól mutatta ezt az elmúlt négy év. 
Többek között bizonyos politikai erők törekvése bele
szólni közvetlenül -  ha informálisan is — egyházi ügyek
be.

A szociális-liberális kormánnyal korrekt, pragmati
kus, hátsó gondolatok nélküli lehet az együttműködés, 
amiben minket a közjó szolgálata, ebben az összefüggés
ben az egyház érdeke vezérel...

A jelentés második részében a zsinatról adott összege
zést a felügyelői jelentés.

Júniusban a Zsinat negyedik évébe lépett, ez azt is 
jelenti, hogy a jelen törvénykönyvben meghatározott ma
ximális ciklus felét túlhaladta. Ma már tisztán látjuk a 
vártnál lassúbb haladás okait, melyek tiszteletben tartandó 
okok. Nevezetesen a demokratikus és a szakszerű előké
szítés és tárgyalás együttes igénye...

A Zsinat abbeli tisztességes törekvésében, hogy kizárja 
az elmúlt évtizedek központosított hatalomgyakorlásá-

nak a lehetőségét, a négyszintű egyházszervezet teljes 
kiépítése, a feladatok és hatáskörök szintenkénti decent
ralizációja felé halad. A népegyház helyreállítása megy 
végbe, legalábbis a törvények szintjén. Ugyanakkor min
denki egyetért azzal -  legalábbis ezt tapasztaltam - , hogy 
a népegyházi értékeket megőrző szabadegyházi karaktert 
kellene erősíteni, lényegesen kevesebb adminisztratív kö
töttséggel. Már korábban többen, más-más nézőpontból, 
eljutottunk arra a következtetésre, hogy egyházunk 
nagyságát és területi elhelyezkedését tekintve is, a jövőben 
adminisztratív jellegű tevékenység érdemben két szinten 
kell jelentkezzék. A gyülekezetekben és országosan. Előb
bi valósíthatja meg a szó legjobb értelmében a decentrali
zációt, utóbbi a szolgáló központ modellel a hasznos cent
ralizációt.

A két közbülső szint funkcionális jellegű, a gyülekezetek 
tevékenységének segítését, összefogását, a területükön 
lévő intézmények támogatását célozza...

Mélyebb probléma, amely szervesen érinti már a mű
ködést és nem várható csupán a törvényektől megoldás, 
a szakértelem kérdése. Az egyház működésének a kiterje
dése, iskolák, óvodák, szeretetintézmények, egészségügyi 
intézmények alakítása, fejlesztése számos szakember köz
reműködését igényli. Ahogy a teológia a lelkészek tudo
mánya, így minden szakterületnek megvannak a tanult 
képviselői. Az ő feladatuk lenne a korszerű döntés-előké
szítés, a vezető testületeké a döntés...

Valójában három elemről van szó minden egyházi 
ügyben. A lelkészi elem, az adott témát tekintve szakmai 
elem -  például iskolaügyben a pedagógusok -  és a világi, 
ha tetszik, laikus elem...

A törvényben előírt működés és ellenőrzés kialakításá
val együtt stratégiai terveket is kell készítenünk isko
láinkkal, de különösen az önállóvá váló kollégiumokkal 
kapcsolatban. A fővárosban hangsúlyos ez, máris nyil
vánvaló, hogy kollégiumaink kapacitása meghaladja 
majd a két evangélikus gimnázium igényeit.

Áz iskolák irányítása modellértékű is lehet a három 
elem, a lelkészi, a pedagógusi és a laikus elem feladatai
nak, szerepének jó összehangolásában. A laikus elem itt 
a szülőktől a gyülekezeti háttérig széles bázist jelent.

Új munkastílust kell kialakítanunk az egyházban és az

iskolaügy, a vonatkozó törvény rendelkezéseinek a be
tartása sokat segíthet ebben...

Javaslom, a Presbitérium hozzon határozatot arra néz
ve, hogy január első felében minden állást, melyet pályá
zati úton kell betölteni és jelenleg nincs, vagy megbízással 
van betöltve, hirdessünk meg és a tavaszi ülés számára 
készítsük elő a döntést.

A jelentés befejező részében a sajtó és tömegkommuni
káció helyzetéről szólt. Ismertette a Diakonia című folyó
irat szüneteltetésének döntését és az Üzenet című folyóirat 
fogadtatását. Ez utóbbinál szükség van az év elején szer
kesztő bizottság és felelős szerkesztő választására. Ugyan
csak szorgalmazta, hogy igen sürgősen ki kell dolgoznunk 
sajtó- és tömegkommunikációs stratégiát és kérte, hogy a 
sajtótanács a következő presbitériumi ülésre dolgozzon ki 
előteijesztést a stratégiáról valamilyen mélységben.

Dr. Harmati Béla püspök jelentését egyházunk életé
nek spirituális dimenzióinak felvázolásával kezdte.

Értsük most tárgyalásunk számára a spiritualitást úgy, 
hogy ez magában foglalja mindazt az egyházi dimenziót, 
ami a szervezeti, adminisztratív, építési-anyagi-mennyiségi 
kereteken belül található. így azt az egyházi tevékenységet, 
munkát, mentalitást, nevelési irányvonalat-tekinthetjük 
spiritualitást elősegítőnek, amelyik az Isten-ember vi
szonyból kiindulva határozza meg az ember-ember vi
szonyt. Az igei, bibliai, jézusi proprium a spiritualitás 
lényege, amelyik átjárhatja a humánum dimenzióit. A me
ditáció, az imádság, az istentisztelet, az ének, a zene, a 
különböző művészetek mind kifejezői lehetnek annak a 
spiritualitásnak, amelyiknek ellentéte egy bizonyos össze
tett, de ideológiailag és gyakorlatban is jelentkező masszív 
„materialitás”. Olyan igékre gondolhatunk itt, mint pél
dául a Római levélbeli intések: Az Isten irgalmára kérlek 
titeket testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok 
oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az 
Istennek és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok 
meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi 
az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéle
tes.” (12,1-2.) Áz egyháztörténelem tanúsága szerint, ha
zánkban többféle spiritualitás, többféle kegyességi irány 
talált otthonra. Egyrészt adódott a különbség a magyar, 
a német és szlovák anyanyelvű gyülekezetek tradícióiban, 
ahol a Tranosciusra épülő régi szlovák kegyesség különle
gesen messzehatónak bizonyult és a mai napig érezteti 
hatását.

(Folytatás a 3. oldalon.)

ÉLETEM, JÉZUS, EGYEDÜL TE TÖLTSD BE!

Alázat, bizonyságtétel, öröm, hála
Nagy csönd ölel körül most, 

amikor újra és újra végigperegnek 
bennem a november 5—6-i, irsai és 
pilisi országos felnőtt evangélizáló 
hétvége eseményei, mondanivalói, 
közösségi élményei, hogy tovább
léphessek gondolatban a folytatás
hoz, a december 3-i, regionális 
evangélizációs alkalmakhoz. Első
sorban alázatra kényszerítenek, ki
csiséget ajándékoznak ezeknek a 
nagyon jelentősnek tűnő esemé
nyeknek az elemzései. Világosan 
rajzolódik ki, hogy a Szentlélek 
közvetlen ajándéka volt ez az egy- 
időben, 8 különböző helységben 
kialakuló, 6-6 órás evangélizációs 
alkalom.

A Magyarországi Római Katolikus Egyház minket is érdeklő eseményeiről
1994. december 3-án délelőtt Esz

tergomban, a Bazilikában dr. Paskai 
László bíboros érsek ünnepi isten- 
tisztelet (zsolozsma) keretében, 
átadta az úgynevezett Zsinati Köny
vet, az Esztergom-Budapesti Főegy
házmegye dokumentumait tartal
mazó gyűjteményt, egyháza népe 
használatára. Majd a nyári zsinatot 
bemutató filmvetítést néztük meg, és 
az érseki palotában rendezett foga
dáson vettünk részt.

Jelen voltak a júliusi zsinatra meg
hívott és delegált testvéregyházak 
képviselői is: dr. Berki Feriz (ortho
dox), dr. Pásztor János (reformá
tus), dr. Hafenscher Károly (evangé
likus) -  megfigyelői státusban.

A 266 oldalas, jelentős Zsinati 
Könyv tartalmazza a bíboros érsek 
bevezetőjét, a zsinati dokumentu
mokat, a főegyházmegyei zsinat (szi- 
nódus) rövid történetét, részletes 
mutatót a szentírási helyekről, az 
egyháztörténeti jelentőségű iratok 
jegyzékét, a II. Vatikáni Zsinat do
kumentumainak idézett helyeit, az 
egyházi megnyilatkozásokat és hasz
nálható tárgymutatót. -  A 79 §-t tar

talmazó Zsinati Könyv négy főrész
re oszlik: Krisztus tanítói, papi, 
pásztori küldetésében és Küldeté
sünk a világban címmel.

18 munkabizottság 3 éven át szor
galmasan dolgozott a benyújtandó 
javaslatokon. E sorok írója az úgy
nevezett Ökumenizmus Bizottságban 
dolgozott. A lelkiismeretes munka 
felmérésekből, elvi és gyakorlati ja
vaslatokat készítve, ajánlásokból 
állt, amiket a Koordináló Bizottság, 
a zsinaton elhangzott korrigáló illet
ve kiegészítő javaslatokat is figye- 
lembevéve, teijesztett az érsek elé és 
elfogadásra ajánlott. A július 3—9-ig 
tartó hat napos munkát az esztergo
mi Vízivárosi templomban végez
tük. Kb. 40% papi, 40% úgynevezett 
világi és 20% szerzetes résztvevő volt 
jelen. Az utolsó zsinat ebben az egy
házmegyében 1941 novemberében 
ülésezett. Az azóta eltelt 50 esztendő 
sok változást hozott mind hazánk
ban, mind az egyházban. A mostani 
zsinat alapgondolata Pál apostol ta
nítása nyomán: Éljünk méltóan 
Krisztus evangéliumához! (Fii 1,27) 
volt. Az 1994. október 8-án az érsek

által aláírt rendelkezések 1995. ja
nuár l-jével lépnek érvénybe.

1994. november 9-én a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar Titkárságán 
bemutatásra került a Katolikus Egy
ház Katekizmusa (magyar fordítás
ban a Szent István Társulat kiadása 
652 lap). Az egyháztörténeti jelentő
ségű Kátéról -  joggal nevezhetjük 
így, hiszen az utolsó ilyen mű az 
1566-ban megjelent Cathechizmus 
Romanus volt -  már előzetesen a 
Magyar Római Katolikus Püspöki 
Kar Ökumenikus Tanácsa ülésén, 
akkor még a német, illetve francia 
szöveg alapján két előadás hangzott 
el. Az egyiket Papp Tamás (rk. 
szempontból), a másikat dr. Hafen- 
scher Károly (evangélikus szem
pontból) tartotta. Az október 26-án 
előadott referátum a Protestáns 
Szemle karácsonyi számában teljes 
teljedelemben olvasható. E léét 
könyv alapos tanulmányozása elen
gedhetetlen annak, aki a római egy
házról hitelesen kíván beszélni.

Mind a főegyházmegyei zsinaton 
való részvétel, mind a húsvét utáni 
Pax Romana Kongresszus Siófo

kon, mutatja őszinte érdeklődésün
ket a Római Katolikus Egyház 
iránt. Egyben igazolja, hogy előbbre 
vagyunk, mint pl. 1938-ban a buda
pesti eucharisztikus kongresszus ide
jén a hazai történelmi egyházak kap
csolatában, ha nem is tartunk ott, 
ahol Jézus Krisztus akaija, s még 
testvéregyháznak sem meijük egy
mást nevezni.

Külön hangsúlyozni kívánom, 
hogy mind az előkészületi idősza
kaszban, mind a Zsinaton mon
dott köszöntésem után, valamint a 
Püspökkari Titkárságon elhang
zott előadásomat követve, maxi
mális nyitottságot tapasztaltam. 
Megjegyzéseimet, testvéri kritiká
mat, javaslataimat messzemenően 
figyelembe vették. Ugyanez mond
ható el a rádióban, tv-ben, Új Em
berben közölt nyilatkozataimra is. 
Ezért valóban hálás vagyok, a ke
resztény media-etika illusztrálásá
nak tekintem és reménytkeltő jel
ként értékelem a jövőben várható 
párbeszédet illetően is.

Dr. Hafenscher Károly

Hosszú mérlegelések után, egy
házunk Missziói Bizottságának 
megbízott szervező csoportja a kö
vetkező 8 helyet rögzitette -  s be
szélte meg az illetékes helyi lelké
szekkel -  az evangélizációs alkal
mak számára: Bp.-Zugló, Csővár, 
Győr, Miskolc, Nyíregyháza, 
Orosháza, Szekszárd, Szombat
hely evangélikus gyülekezete. 
A kiválasztásban a helységek szá
ma, egyedi lehetőségei sok-sok 
szempontot vetettek fel. Tökéletes 
megoldás természetesen nem volt 
lehetséges. Számos gyülekezetből -  
mint utólag teljesen világossá vált 
- ,  szinte elérhetetlenek voltak ezek 
a központok.

Az események azonban konkrét 
mérlegelés alapján -  a hátrányo
kat, hibákat is számba véve -  meg
hökkentően nagyszabású ese
ményt, több részből álló egységes, 
értékes evangélizációslánc alkal
mat tükröznek. A szervezés helyi 
lelkészei, a vendéglátó gyülekeze
tek szakszerű támogatása, meleg 
szeretete hallatlanul igényes tá
maszt mutatott. Mindenhol testvé
ri közösségben hidalták át a déli 
étkezés szükségét is.

Csak Isten iránti hálával emle
gethetjük az ún. regionális felelő
sök egyházmegyéket mozgósító, 
szervező szolgálatát is. Az a tény, 
hogy ezek a jelentős missziói fele
lősséggel megáldott testvéreink 
egyházunk keretei között többféle 
kegyességi irányzathoz tartoznak, 
csak növeli az együttműködésben 
érzékelhető egységet a Krisztus
ban.

Az egységet igyekezett szolgáim 
a háttéri adminisztrációs munka is. 
Egyházunk gyülekezeteibe alap- 
információkkal, hírküldéssel pla
kátokat, szórólapokat juttattunk 
el. A jelmondatot az adminisztrá
cióban is komolyan gondoltuk: 
„Életem, Jézus, egyedül Te töltsd 
be!” A 8 alkalmon becsülhetően 
90-100 gyülekezetből 1200-1300 -

főként már eddig is templomba já
ró, Krisztust Urának valló -  test
vér vett részt.

Kincset hoztak az igeszolgála
tok, bizonyságtételek is. A „Jézus 
a tengeren jár” (Mt 14,22-33) című 
szakaszt részekre bontva, egészen 
fiatal lelkészek, középkorú tapasz
talt igehirdetők és öreg, az Úrnak 
kimondottan idős szolgái egyaránt 
erőteljesen szólaltatták meg.

Tudom, az igehirdetés tényle
ges ereje, hatalma a Szentlélek 
hatáskörébe tartozik, s mi csak 
sok gyarlósággal méregetni tud
juk az emberileg mérhető helyze
tet. Köztudott egyházunk szá
mos gyengesége, zavara, bűne is. 
Ezekből is sokat ismerve, boldog 
vagyok, hogy egyházunkban 
erőre kap a missziói erejű prédi
kációk sorozata, a missziói erő
vel megáldott igehirdetők szolgá
lata. Az egyházunkban alakuló 
széles körű evangélizációs és 
missziói szolgálat megújulásának 
csak a kezdeti lépéseit reméljük 
ezekben a regionális alkalmak
ban. De nagy nagy öröm ez!

A déli 12 óra közelében egyszer
re fordultunk élő Istenünkhöz kö
zös imádságban. Mind a nyolc he
lyen elhangzott a 13 kérdéskörben 
előre összeállított közös ima is. 
Mindegyik kérdéskör után szívből 
hangzott: „Urunk, hallgass meg 
minket!”

Befejezésként úrvacsora kereté
ben szólalt meg a záró igehirdetés 
a tengeren járás záró mondatáról: 
„Valóban Isten Fia vagy!” A gyó
nás bűnbánó válaszai, s a feloldo- 
zás után az eucharisztia ujjongó 
hálájával a 8 helyen több százan 
együtt, közösségben vettük Urunk 
valóságos testét és vérét.

Közös imádságunk záró mon
data hadd hangozzék végül: „Tied 
a dicsőség, a hatalom és a hála most 
és mindörökké!”

Koczor Miklós
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GYERMEKEKNEK

Akkor szüleim kezei tartottak, 
ott, a keresztelő medence mellett.
A lelkész pedig azt mondta:
Isten ezt a kisgyermeket gyermekévé fogadta. 
Keresztségemmel számomra valami új kezdődött. 
Tagja lettem egy közösségnek, ahová Isten 
gyermekei tartoznak.
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, 
enyém vagy!”
Ez a biztató, bátorító üzenet fogalmazódott meg 
már ott, akkor, abban a néhány cseppnyi vízben is. 
Istenem,
most egy új esztendő kezdetén, mikor bizonytalan, 
mit is hoz számunkra ez az év, -  eszembe jut ígéreted, 
Hogy jelenléteddel eloszlathatod félelmeimet, 
s kezemet fogva kísérsz, mint Atya a gyermekét, 
a múló időben mellettem vándorolva...

BIBLIAI „KI -  KICSODA”

Az elmúlt esztendőben két ismeretterjesztő jellegű 
sorozatot olvashattatok a gyermekrovatban. „Baran
golás bibliai tájakon” címmel bibliai helyszínekkel, a 
„Bepillantás a példázatok világába” című sorozatban 
pedig szokásokkal és eszközökkel ismerkedhettetek 
meg. Most ismét egy sorozatot indítunk útjára, mely
nek célja, hogy bibliai személyeket mutasson be. Le
hetetlen lenne a Szentírás sokszáz hősét mind bemu
tatni, így a válogatáshoz egyedi módszert választot
tunk. Az ABC betűihez sorban választunk ki egy-egy 
nevet. Ma az első betűvel, az „a”-val kezdjük el soro
zatunkat.

Apollós
Apollós az első században élt. Zsidó emberből lett 

keresztyénné, és Pál apostolhoz hasonlóan ő is Jézus 
Krisztust hirdette a keresztyén gyülekezetekben. Sokan 
szerették, mert ékesen szóló igehirdető volt. Olyanok 
is voltak, akik összehasonlították Pál apostollal, és azt 
mondták, hogy inkább őt hallgatják. Ezt Pál nem he
lyeselte, mert nem az a fontos, hogy ki hirdeti az igét. 
A fontos az, akiről az ige szól: Jézus Krisztus. Mert az 
igehirdetők Isten munkájának eszközei csupán.

Lehetséges, hogy Apollós írta az Újszövetség egyik 
könyvét, a Zsidókhoz írt levelet. Ebben a levélben 
olvashatjuk ezt a gyönyörű hitvallást: „Jézus Krisztus 
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Ki-szátfi-oló”
Ilyenkor, az új év elején fokozott figyelmet szentel

nek az emberek bizonyos számoknak. Például annak, 
hogy minduntalan eltévesztjük a dátumot, hisz meg
szoktuk már az „1994”-et, és most már eggyel többet 
kell írni. A felnőttek kíváncsian hallgatják a rádiót, 
hogy vajon minek emelkedik az ára. Készülnek a 
hivatalokban az elmúlt évi zárszámadások, és sorol
hatnánk még, mennyi helyen van megnövekedett sze
repük a számoknak.

Amint azt a cím is sejteti, ebben a játékban is a 
számoké lesz a főszerep. És persze egy bibliai könyvé: 
Jónás könyvében kell rábukkannotok számokra. Hétről 
hétre megadok majd egy újabb számot, s a Ti feladato

tok lesz, hogy megtaláljátok, hol, és mivel kapcsolat
ban olvashatjuk a kérdéses számot Jónás történetében. 
Lehetséges persze, hogy egy szám többször is említve 
van a könyvben. Erre jó figyelnetek!

Megfejtéseiteket a lap dátumát követő keddig le
gyetek szívesek postára adni!

A mai keresendő szám a
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A Zsidókhoz írt levélből való ez az idézet is.
Ha megtalálod, melyik betűvel kezdődik, és 
rájössz a helyes irányra, amerre a betűket a vonalak 
mentén olvasnod kell, már meg is fejtetted a rejtvényt!

„Építs szóhidat”
A sikeres hídépítők, akik értelmes szavakkal, egy- 

egy betűt változtatva eljutottak a kérőtől -  Sáráig, a 
következő játékosok voltak:

Bazsó Zoltán, Horváth Norbert és Nemes Ildikó 
(Szekszárd); Davidovics Ágnes (Budapest); Fancsa
li Ifjúsági Kör; ülés Adél (Egyházasdengeleg); Tóth 
Kálmán és Katalin (Budapest); Zalán Péter (Buda
pest).

Mindnyájatoknak gratulálok!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

F I A T

„Induljunk, érkezünk, adj nekünk, 
társakat!

Reménység útjain nyissad meg titkaid!”

A jól ismert ének cseng a fülembe, 
amikor most újra indulunk, nekivá
gunk egy évnek, ami annyi ismeret
len titkot rejt magában, olyan sok 
kérdőjel sorakozik fel bennünk is. 
Vajon milyen lesz? Boldog, sikeres, 
vagy olyan „semmi-különös-csak-a- 
szokásos” év?

Most elindulunk, hogy majd egy 
év múlva megérkezhessünk az újabb 
esztendő küszöbére. Indulunk és ér
kezünk. így, többesszámban. Tár
sakkal együtt: élettárssal, munka
társsal, lakótárssal, iskolatárssal. 
Embertársakkal. Mert csak így van 
értelme. Közösen, együtt, egymást 
támogatva. Minden induláshoz tár
sak kellenek. Emberek, akik ott áll
nak a rajtvonalnál, biztatásképpen 
megszorítják a kezünket, bátorító 
pillantásukkal erőt adnak. Emberek 
kellenek, akik gondolnak ránk, kí
sérnek minket -  sokszor észrevétle
nül, láthatatlanul, de jelen vannak. 
Ismerősök? Idegenek? Mindegy, 
nem ez számít. Az a fontos, hogy 
együtt vagyunk az indulásoknál. Az 
indulásainknál. Most is. Hiszem, 
hogy a szavak, a jókívánságok egy
más felé nem csak üresen kongó szó
lamok, a búékolásokkal kísért koc
cintások mögött azért valami más is 
megbújik. Mert szükségünk van iga
zi szavakra, jókívánságokra, áldás
kívánásra. Szükségünk van társakra 
az induláshoz. És ránk is szükség 
van, mint társakra.

Együtt indulunk. Családban, 
munkahelyen, iskolában, faluban és 
városban, fiatalokkal, idősebbekkel, 
reménykedőkkel és reménytelenek
kel. Indulunk kíváncsiakkal, közöm
bösekkel, vidám emberekkel és szo- 
morkodókkal, szegényekkel és gaz
dagokkal. Mert mennünk kell. 
A másodpercek peregnek a nagy vi
lágórán, napra nap és évre év követ
kezik. Újabb titkok tárulnak fel előt
tünk, újabb kapcsolatok születnek, 
barátságok köttetnek, újabb és 
újabb találkozások várnak.

Indulunk. Talán bizonytalan lép
tekkel, bizonytalan szívvel. Hogy 
lesz? Mi vár rám? Megvalósulnak 
majd a terveim? És mi lesz az álmok
kal -  az álmaimmal? Valóra válnak? 
Ki marad el mellőlem? Mit vesztek 
majd el? És mit kapok? Kit kapok?

Indulunk. Mégis bizakodva és re
ménykedve. És csak így jó indulni, 
így szabad. Együtt erősebb a re
mény. A közös indulás öröme átsegít 
a szorongáson, bizonytalanságun
kon. Jó egymás kezét fogva indulni 
egy úrvacsorái oltártól Szilveszter éj
jelén. Jó egymást átölelve tenni az 
első lépéseket az új év hajnalán. Jó 
semmit sem szólni, csak némán egy
más szemébe nézni. És jó énekkel, 
együtt hálát adni. Köszönömöt 
mondani azért, amit a hátunk mö
gött hagytunk, és ami még titokként 
a jövőnkbe mélyed. Jó úgy indulni,' 
hogy tudhatjuk: nem vagyunk egye
dül. Még akkor sem, amikor pedig 
minden jel arra mutat.

L 0  K K

INDULÁS
Egy TÁRS marad akkor is, ha 

minden kötél szakad. Amikor el
hagynak, és a lelkünk roskadozva 
visszük, ő  nem hagy el. Ott áll a 
rajtvonalnál, talán észrevétlenül, lát
hatatlanul. Biztat, hogy ne féljünk. 
Megszorítja a kezünket, váltunkra 
teszi az övét. És elindul. Velünk 
együtt. Újra. Ki tudja, hányadszor 
már. Elindul és kísér, egészen az út 
végéig. Hogy biztos legyen az érke
zés is.

És útközben megnyitja titkait: az 
ének útjain, ami fülünkbe cseng, szí
vünkben ver gyökeret. A hála útjain, 
amikor ki tudjuk mondani: Uram, 
köszönöm! A hit útjain, amit ő  
éleszt a szívünkben, és 0  is táplálja,

erősíti. A könyörgés útjain, amikor 
elé visszük azt, ami nehéz, és elfo
gadjuk bocsánatát. És a reménység 
útjain, hogy van jövő, lehet bízni k 
holnapban, Vele célbaér az életünk 
Vele, aki a VAGYOK, aki jelen vap 
az indulásnál, útrakelésünknél. Je
lenlétével kísér útközben, és vár 
majd az érkezési oldalon.

Rá figyelhetünk, a VAGYOK-ral 
Akkor is. Most is. Ahogy ő  kér:

„Rám figyeljetek a fo ld  legvégéről is, ésl 
megszabadultok, mert én vagyok az Is-1 

ten, nincs más!"
Ézs 45, 22 

V. GY.

Nem tehetnénk egy másik képet is a süné mellé?
Elolvastam a „Továbbélés, túlélés” című cikket. Visszaemlékezem saját 

tinikoromra, amikor önálló gondolataim, „önfejűnek” minősített tetteim 
miatt sokszor valóban magányosnak éreztem magam. Ó, de hányszor, még 
jó igyekezetem is balul sült el! A kamasz nagy kritikus és -  önkritikus is! De 
ez utóbbit csak a ,,belső sün” mondja. Mégis jól tudjuk, hogy igaz! Éppen 
ez csüggeszt el. Ónállónak kellene lennem, nem tanácsolhat, igazgathat, 
dirigálhat állandóan szülő, nagyszülő, tanárok. A barátaim meg ugyanolyan 
cipőben járnak, mint én. Akkor hogyan tudjam, mi a helyes, mit tegyek, hogy 
ne legyek magányos farkas, akit elhagynak társai, vagy aki maga maija el 
azokat magától?

Sok fiatal szobája falának dekorációját láttam. A magaméról azért nem 
beszélhetek, mert a háborút követő, igen nyomorúságos helyzetben egyetlen 
szobában éltünk szüleimmel és testvéreimmel. De a mostani diákszobákban 
táncdalénekesek és rajzfilmfigurák, színészek és autómárkák, sportolók és 
motorversenyzők képei valósággal kitapétázzák a falat. Ezért kérdeztem a 
címben: „Nem tehetnénk egy másik képet is a süné mellé?”

Serdülőkorom gyászos magánya akkor kezdett *oszlani, amikor először 
szólt személyesen hozzám Jézus szava: „íme, én tiveletek vagyok mindennap 
a világ végéig.” „Nem hagylak titeket árvákul.” Titkommá lett: mindig van 
velem Valaki. Nem más, mint maga Jézus. A „kinek kellek én”, és „ugyan, 
fontos-e valakinek az, hogy én vagyok egyáltalán” -  fájó kérdéseiben válaszul 
ezt az igét találtam: „Ne féljetek, sok verébnél drágábbak vagytok, nektek 
még a fejeteken a hajszálak is számon vannak tartva.”

Kellettek a kamaszcsalódások, az ügyetlenségemből adódó kudarcok, 
az indulatos kitöréseimmel megtorpedózott kapcsolatok felett érzett ön
vád ahhoz, hogy a szívem legmélyéig eljussanak a Biblia szavai. Akkor 
kezdtem el rendszeresen olvasni a Szentírást. Közben abbamaradt, meg
feledkeztem róla. Aztán, ha bajban voltam, tanácstalanul tépelődtem, 
vagy elrontottam dolgokat, ismét elővettem. Hiszen figyelmeztet, csende
sít, vigasztal, utat mutat, felemel. Benne az a Jézus szól, aki soha, egyet
len pillanatra sem hagy magamra. Szeretetéről győz meg akkor is, ha én 
megfeledkeztem Róla, akkor is, ha átoldalgok valamilyen saját magam 
kereste görbe útra. ő  a jó Pásztor, aki az elkószált, verembe esett, ön
magán segíteni nem tudó kamasz „énem” után jön' és kiment a verem
ből, a szakadékból. Nem talán, hanem biztosan. Nem egyszer, hanem 
újra és újra. Mert fontos vagyok Neki. Mert annyira szeret, hogy felvet
te emberformámat, élte kamaszéletemet, ismeri problémáimat. Sőt! Ma
gára vette vétkeimet és ő  állt Isten haragja elé értem! Nekem új életet 
kínál és elvezet abba az életbe, ami ki sem mondható vágyainknál is 
több. Szeretete és hűsége, önmaga odaáldozása az az erő, ami képes át
formálni és tanítani egy életen keresztül az ő  szeretetét továbbadni az 
embereknek.

Ha valaki emberként a maga emberségében próbálja ezt, nem megy. Nincs 
bennünk akkora „dünamisz”, azaz erő. Ha sünné válnék, ugyan ki közelítene 
ehhez a szúrós állatkához? Hogyan tudna ő fájdalom nélküli világot taníta
ni?! Hiszen akkor is szúrna, ha simogatnád!

Bátran tedd Jézus képét a faladra! Ez a kép emlékeztessen arra, hogy van 
hűség, van szeretet, van odaáldozott élet, van erőforrás! Nemcsak talán, de 
biztosan! „Betegségeinket viselte és fájdalmainkat hordozta” és hűtlenségün
ket, bűneinket elvette.

Lehet, hogy többen bolondságnak tartják, de nincs más megoldás, nincs 
már reményteljes távlat az életben, csak Jézus Krisztus! Megvallom neked: 
számomra közel 60 éven át megtartó erő ő . Soha nem hagyott el, soha nem 
csalódtam Benne! Próbáld ki, próbáld meg! Biztosan ezt fogod mondani: 
Életem így nem is holmi túlélés, valami vegetálás, hanem igazi, értelmes, 
felszabadult élet. Nem holmi „sünre”, hanem Jézusra van szükségem! Most 
már tudom! A.é.

Luther a „válságkezelő99
Magyar Luther-fiizetek -  3.

Falságról, válságkezelésről bőven hallunk és olva
sunk ma. M i indított arra, hogy Luthert -  akit 

Madách „nagy kazánfűtőnek”, Reményik egyik korai 
versében „óriásnak” nevezett -  most „válságkezelő
nek”, méghozzá s i k e r e s  v á l s á g ke z e lő n ek  mu
tassam be? Egyszerűen az, hogy elolvastam a Magyar 
Luther Szövetség idén megjelent 3. sz. „Magyar Lu
ther-füzetek" kiadványát, amelynek címe: „Nyolc  
b ö j t i  p r é d i k á c ió  W i t t e n b e r g  n é p é n e k ”.

Tulajdonképpen nem szoros értelemben vett igehirde
tések megadott textus alapján, hanem s z e r m ó k ;  
olyan templomi beszédek amelyek több ige fényében 
világítanak meg egy-egy témát. Mindegyik szorosan 
kapcsolódik a Wittenbergben kialakult válsághoz. 
A válság Luther közel egy évi távolléte idején bontako
zott ki, s majdnem csődbe vitte a reformáció ügyét.

1521 m á jus áb an  k i m o n d t á k  L u th e r re  a 
b iroda lm i  á t k o t .  Életben maradását Bölcs Fri
gyes, a szász választófejedelem biztosította. Álarcos 
lovagokkal színleg elraboltatta a híressé vált wittenber
gi professzort, s Wartburg várában rejtette el. Ott élt 
1522 tavaszáig „György-lovag" álnéven. Itt fordította 
anyanyelvére az Újszövetséget az eredeti görög szöveg
ből. Termékeny magányában is állandó kapcsolatban 
maradt wittenbergi barátaival. Nyugtalanító hírek ér
keztek egyetemi városából. Végül arra a belátásra ju 
tott, hogy el kell hagynia a számára biztonságot, csen
det kínáló Wartburgot. Döntéséről tájékoztatta Bölcs 
Frigyest. Ezt írta többek között: „Én fejedelmi kegyel- 
mességteket jobban megvédhetem, mint ahogyan Ön 
engem védhet...” 1922. m árc ius  9-én m á r  a 
s z ó s z é k e n  ál l t .  Egy hétig mindennap prédikált. 
Beigazolódott: „A szelíd beszéd megtöri a csontot" 
(Péld 25,15). A felzaklatott kedélyek lecsitultak.

M i t ö r t é n t  t u la jd o n k ép p en  W i t t e n b e r g 
be n?  Miért vált a reformáció ügye válságossá? 
C s e p r e g i  A n d r á s  a füzet előszavában így ír er
ről: „A gyülekezet vezetői -  élükön Luther tanártársá
val, Karlstadttal -  a szabadság nevében veszélybe so
dorták magát a szabadságot. Gyors változást, a régi 
azonnali lebontását követelték, és nem voltak tekintet

tel a formák és a hagyományok erejére, sem sokak 
természetes emberi érzékenységére. Hat tételt terjesz
tettek a városi tanács elé, amelyben követelték, hogy 
bárki szabadon hirdethesse Isten igéjét, hogy szüntes
sék meg a kényszermiséket, a rekviemeket, a vigíliákat 
és a szerzetesrendeket, hogy mindenütt két szín alatt 
szolgáltassák ki az úrvacsorát, hogy zárják be a kocs
mákat és a bordélyházakat. Karlstadt emellett részletes 
egyházszervezetet is kidolgozott, benne közpénztár, 
azaz ’szociális háló’ tervezetével. Szép célok voltak, de 
durva eszközöket szentesítettek: templomok berende
zését szórták ki az utcára, papokat űztek el, erőszakkal 
adták az úrvacsorázók kezébe a kelyhet, s aki gyenge 
volt és nem tudott együtthaladni ezzel a fejlődéssel’, azt 
hitetlennek nyilvánították.”

Kitűnt, hogy az e rőszak  nemcsak a pápa uralma 
alatt, hanem a reformáció egyházában is porondra lép
het. Megnyilatkozásai hasonlítanak a társadalmi fo r
radalmak tüneteihez: türelmetlenség, kényszer, terror. 
A teológia ideológiává torzul.

Kitűnt az is, hogy az egyház szüntelenül reformálan
dó. De az is, hogy re fo rm á lh a tó .  A z érthetően és 
erőteljesen hirdetett evangélium l e h e tő v é  t e s z i ,  
segíti a helyes, az egyház küldetésének megfelelő élet
forma kialakítását.

„Kétfrontos” küzdelmet folytatott Luther Witten
bergben? Nem. A „ h ő z ö n g ö k e t ” s z ó l í t o t t a  
meg.  Nem jószándékukat, nem hitüket kérdőjelezte 
meg. Szeretetük hiányát, türelmetlenségüket, erősza
kos fellépésüket kifogásolta. Amit azonban nekik mon
dott, abból a megbántottak, a kishitűek, a „konzervatí
vok" is tanulhattak. A reformáció eredményeiből 
ugyanis egy fikarcnyit se engedett. A keresztyén ember 
nem rohamosztag katonája, hanem egy hosszan elnyúló 
vándorsereg tagja. Sokan még a múltban élnek, mások 
ezért nehezen viselik el őket. De ezeket se könnyű

elviselni, mert türelmetlenek, sietnek. Nem csoda. A jö 
vő egyházára vetik tekintetüket. Az evangélium azon
ban a múlt és a jövő embereit egyaránt arra szólítja fel, 
hogy m a kövessék Jézust. M a  zárkózzanak fe l hoz
zá álmaikból és m a térjenek hozzá vissza ábrándvilá
gukból. A „Christus praesens”, a jelenlevő Krisztus 
mindenkire vonzóan ható, görcsoldó, válságot felszá
moló szeretete jutott érvényre Luther nyolc böjti beszé
dében. Hogy miként tette, hogyan foglalkozott részle
tesen a konkrét kérdésekkel, most nehéz lenne össze
foglalni. El kell olvasni a beszédeket. Csupán néhány 
mondatot idézünk alapmagatartásának jellemzésére.

E l ő s z ö r  m e g a l a p o z z a  m o n d a n i v a l ó j á t , 
azután foglalkozik a konkrétumokkal: az istentisztelet 
rendje, a képek szerepével, a szerzetesrendek, a papnőt
lenség, a fülbegyónás kérdésével.

K i i n d u l á s a : „Kedves barátaim, az Isten országa 
amely mi vagyunk, nemcsak beszédből és szavakból áll, 
hanem cselekedetekből, tettekből, munkából és gyakor
latokból. Isten nem olyan embereket akar, akik tétlenül 
hallgatják és igéit utána szajkózzák, hanem akik köve
tik Őt, és teljesítik akaratát hittel és szeretettel. Mert 
a hit szeretet nélkül nem elég, nélküle nem is hit, csak 
látszathit, mint amiképpen a tükörben látható arc sem 
valóságos arc, hanem az arc látszata (Jak 1,23).”

K ö v e t k e z m é n y : „Türelemre van szükségünk. 
Mert aki hisz, Istenben bízik, felebarátja felé szeretettel 
fordul... a türelem pedig reménységet ad." Ne nézzétek 
tehát mire lenne jogotok, hanem azt, hogy mi kedvez és 
használ testvéreiteknek. Ahogy Pál apostol mondja: 
Minden szabad nekem, de nem minden használ.”

A h i t  d o lg á b a n  nem  a l k u s z i k ,  de óv az  
e r ő s z a k t ó l : „Teljes egyetértésben vagyunk, hogy a 
magánmiséket meg kell szüntetni... mégsem szabad 
senkit hajánál fogva cibálni..." Miért? „Mert nincs 
hatalmamban az emberek szíve... nem tudok hitre

kényszeríteni senkit, nem is szabad, mert egyedül Isten 
teheti azt..."  „Ezért követeli meg a szeretetet, hogy a 
gyengékkel együtt ér ezz."

S a j á t  p é l d á j á r a  h i v a t k o z i k :  „Ha féktelen
séggel jártam volna el, Németországot nagy vérfürdőbe 
vittem volna." „Nem tettem semmit, az Igére hagytam 1 
magam.”

K é r é s :  „Olyan lelkületűnek szeretnélek titeket 
látni, mint amilyen magam is vagyok. Igazán kikérhet
tétek volna e kérdésben is véleményemet..." „Az én 
lehet-emből ne csináljatok muszáj-t.”

Hajlithatatlan Luther a hit dolgaiban, de hajlé
kony, kompromisszumra kész a keresztyén élet kivi
telezésének módszere tekintetében. Bátor hitvalló -  
türelmes, figyelmes lelkipásztor. B o n h o e f f e r  ju t 
eszembe, aki tudta, minek kell keményen ellenállni 
és kinek tartozik megadással. Merész aktualizálás. 
N em  k í v á n o m ,  h o g y  b á r k i  is e g y e t é r t s e n  
velem,  mégsem hallgathatom el. 1948-ban, amikor 
a ,fordulat évében" egészen másféle módon válságos 
helyzetbe került egyházunk és az egész magyaror
szági keresztyénség, az új államrenddel „egyez
mény ta lá í ró  T u r ó c z y  Z o l t á n  közelebb állt Lu
ther magatartásához, mint a tárgyalás elöl elzárkózó 
M i n d s z e n t h y  J ó z s e f .

A nyolc prédikációt S z e b i k  Z s ó f i a  fordította 
magyarra. Szövegéhez figyelemreméltó lektori véle
ményt fűzött Va jda K á r o ly .  Luther ugyanis sza- , 
badon beszélt. Prédikációit két lejegyzésből ismerjük. ' 
A lejegyzők eltérő tájnyelven, sőt egymástól eltérő ér
deklődéssel rögzítették az élő beszédet. Miként közelít
hető meg az eredeti? A fordítás, a két régi lejegyző 
szövegének egybeolvasztása -  „egybeszántása” -  segít
ségével, mai német nyelvre átültetett szöveg alapján 
készült. Érzékelteti a lektor, milyen nehézségekbe üt
közik régi szövegek megértése, értelmezése, fordítása.
A lektor, mint a fordítás első olvasója, abban remény
kedik, hogy a Luther szándékára ráérző mai olvasó 
megízlel valamit abból, amit Luther egykori hallgatói 
ízleltek Wittenbergben 1522 tavaszán.

Benczúr László |
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BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM ÜLÉSÉRŐL
Folytatás az első oldalról.

A másik jelentős eseménye ebből a szempontból az 
volt a magyar egyháztörténetnek, hogy egyhazunkban a 
század elején szeles és mély ébredés bontakozott ki, és ez 
tartást, vigasztalást, megtartó erőt jelentett a gyülekeze
tek tagjai számára a második világháború, a kitelepíté
seik, a kuláklisták, a termelőszövetkezetek erőszakos 
szervezése és a minket ért egyházüldöző hatások kö
zött is.

I Az ébredés korszaka nagyszerű ifjúsági csoportokat 
hozott létre, egyesületeket szervezett, szolgálati ágak in
dultak el (diakónia, kül- és belmisszió stb.j. Az ötvenes 
években az iskolák 1948-as államosítása után fokról fok- 

a ja  számolták fel a különböző munkaágakat és egyesüle
teket és az egyházi spiritualitás beszorult a templomfalak 
közé és az egyes gyülekezetek keretei közé. Országos 
Szervezkedésre nem gondolhattak azokban az időkben.

Amikor 1989-90-ben újra lehetőséget kaptunk, hogy 
j a szűkebb értelemben fogalmazott egyházi belső munkát 
i kiterjeszthetjük az oktatási-nevelési területre (iskolák, 
j kollégiumok, óvodák), a szociális-diakóniai szolgálatra 
I (otthonaink mellett területi szociális munka végzése, me- 

i |  nekültek, drogosok, alkoholisták közötti munka, stb.), és 
£ f a kulturális szférára is (egyesületek, lapok, protestáns 

t f  I színház, tv, rádió stb.), sokan voltak, akik úgy gondol- 
[1,1/ ták, az egyház ott folytathatja, ahol a negyvenes évek 
I I I  végén abbahagyta.

Ma már tudjuk és naponta érezzük, hogy nem lehet 
ugyanott folytatni, ahol egykor államosították az iskolát, 

w  ahol feloszlatták a diakonissza anyaházakat vagy abba- 
■I hagytuk á  hitoktatást. A régi népegyházi keretek omla

nak és noha nagyon sok helyen ott vannak még és tá
maszkodhatunk reájuk, ezért tehát hiba volna magunk
nak is nekiállni, hogy gyorsan lebontsuk őket, nem volna 

*1 szabad az egyes gyülekezetekben, egyházmegyékben 
*. vagy a zsinaton úgy tervezni, hogy azt higgyük, megma- 

radnak, sőt, erősödnek. Hibás irány tehát az a zsinaton 
' jól megtapasztalható népegyházi önérzet, amelyik a régi 

négypüspókös, lelkészekkel és tanítókkal különösen is a 
1 Trianoni Béke után jól ellátott -  hiszen az elcsatolt terü- 

^  letekről hozzánk menekültek Felvidék, Erdély, Kárpátal- 
ja, Bácska és Bánát, valamint Burgenland magyar egyhá
zi tisztviselői -  egyházszervezeti múlt szerint tájékozódik 

. |  és azt tekinti a jövő egyháza képének...
Ezért az egyház elsődleges feladata az evangélium hir

detése, Isten üzenetének továbbadása, tanítás, a szentsé
gek kiszolgáltatása, a gyülekezetek építése hitben, re
ményben és szeretetben. Minden egyéb másodlagos, hi
szen a propriumot helyettünk senki sem fogja elvégezni...

Olyan célzott misszióra van szükségünk, amelyik fel
méri, hogy a gyakorlatilag többségében pogány vagy 
félpogány Magyarország milyen módszerekkel közelíthe
tő meg. Mindehhez azonban elsősorban munkásokra 
van szükség, és itt igen nagy bajban vagyunk. A gyüleke
zetek többsége nem tudja, nem érzi át, hogy a lelkész
hiány azt jelenti, hogy nem a gyülekezetek választanak 
lelkészt, hanem a lelkészek gyülekezetét. Ezért csak ak
kor szembesülnek a helyzettel, amikor megüresedik egy- 
egy állás. Ugyancsak kevés a hitoktató is és még keve
sebb a jól képzett hitoktató.

Mindebből az következik, hogy hosszú távon akkor 
tudunk csak eleget tenni annak, -amire Jézus elküldött 
minket, ha a teológiai, az egyházi szakmunkásképzést 
minden más területen is (kántorok, diakóniai munkások, 
hitoktatók, tanárok, óvónők stb.) a lelkészképzéssel 
együtt fejlesztjük.

Szólnom kell néhány szót arról a megelevenedésről, 
ami jellemzi sokfelé gyülekezeteink életét, örvendetesen 
sok helyen értik, tudjak, hogyan kell élni az új lehetősé
gekkel. Másutt viszont mintha arra várnának, hogy „oda
fent, Budapesten" mondják meg és határozzák meg, mit 
kell csinálni Békésben, vagy Veszprémben. A spirituális 
keretek megélésének a gyülekezet az első és legfontosabb 
helye és az egyházmegye. A különféle megyei rendezvé
nyek (ifjúsági, presbiteri, énekkari stb. találkozók) kiszé
lesítik a gyülekezeti kereteket. Örülök annak, hogy or
szágos evangélizációt is szervezett missziói bizottságunk 
Pilisen és Irsán...

Ide kívánkozik az istentisztelettel kapcsolatos terve
zésből az a szándék, hogy főistentiszteleti liturgiánkat 
meg kell vizsgálni és az énekes liturgia irányába fejleszte
ni, valamint az úrvacsorát beleépíteni. Agendánk sok 
más területen is megújításra szorul, pl. a vegyesházassági 
esketési rend ökumenikus esketése, az iskolai tanévnyitó 
és -záró istentiszteletek rendje, avatások, szentelések, 
alapos revíziót kell előkészítenünk, megfelelő szakértői 
bizottság bevonásával...

Befejező részében ökumenikus kapcsolatainkról adott 
áttekintést a püspöki jelentés. Számos külföldi csoportot 
fogadtunk, és mint ökumenikus elnök, számos külföldi 
konferencián, előadáson vett részt. -  A jelentéseket kime
rítően tárgyalta a presbitérium és a szükséges határozato
kat meghozta.

*

A nap délutánján rendkívüli közgyűlés is volt, melyen az 
új zsinati törvény szerint megválasztották az Országos 
Bíróságokat. (A névsort karácsonyi számunkban már kö
zöltük.)

Családevangélizáció Piliscsabán
1994 a Család éve. Fontos, 

hogy a családról beszéljünk 
ma, amikor családok esnek 
szét. Különböző konferenciá
kat szerveztek országszerte, 
hogy mentsük a menthetőt.

November második hétvégé
jére a gödöllői és pestszenter- 
zsébeti gyülekezeteink lelkészei 
kisgyermekes családok részére 
evangélizációt szerveztek Pilis- 
csabara, a Béthel Missziói Ott
honba. Gyülekezetünkből, Gö
döllőről hat kisgyermekes csa
lád vett részt a csendesnapo
kon. A péntek esti bemutatko
zás és ismerkedési estét követő
en szombaton három előadást, 
vitaindítót hallgathattunk meg. 
Délelőtt Győri János Sámuel 
erzsébeti lelkész előteijesztésé- 
ben a különböző házastársi 
szerepekről családmodellekről 
hallhattunk, „Én, te és az a bi
zonyos harmadik” címmel. 
Ebéd után kirándulást tettünk 
a közeli erdőbe, gyermekeink 
örömére. A délutáni előadás, 
melyet Széli Bulcsú kispesti lel
kész tartott, a házastársak Is
tennel való hármasságának 
fontosságáról szólt „A hármas 
kötél nem hamar szakad” cím
mel. Este pedig gödöllői lelké
szünk, Blázy Árpád tartott elő
adást „Én, te és ő” cimmel, 
melyben az érkező harmadik

ról, a gyermekről, a nevelés 
bibliai elveiről és céljáról esett 
szó. Láttunk egy, az idő múlá
sáról szóló meditativ filmet is, 
mely arra figyelmeztetett, hogy 
nagyon kevés az az idő, amit 
családunkkal, gyermekeinkkel 
tölthetünk együtt. Ezért töre
kednünk kell, hogy azt a kevés 
időt szeretetben, békességben 
éljük meg, hiszen nem tudhat
juk, hogy meddig maradha
tunk szeretteink körében. 
A késő esti áhítatban, melyet 
Füke Szabolcs tartott, a keresz
tyén családok példamutatásá
nak fontosságáról hallhattunk.

Vasárnap az úrvacsorái elő
készítő után a piliscsabai test
vérekkel együtt tartott isten
tiszteleten vettünk részt, mint 
egy igazi nagy család. Öröm

mel mondhatom, hogy a ve
lünk lévő tizenhárom gyermek 
sem unatkozott, hiszen felvált
va egy-egy édesapa, édesanya 
tartott nekik foglalkozásokat.

Itthon vagyunk újra Gödöl
lőn, a novemberi családistentisz
teleten. Akik résztvettünk ezen a 
háromnapos alkalmon, úgy ér
zem, gazdagabbak lettünk az Is
tentől kapott szeretettel, a be
szélgetések, vélemények kicseré
lésével. Közelebb kerültünk egy
máshoz, akiket eddig csak látás
ból ismertünk, s hisszük, hogy 
így a nagyobb családunk, a gyü
lekezet is erősödni fog.

Köszönjük a szervezőknek és 
szolgálattevőknek ezt a hétvégét, 
és nem utsolsósorban Varga Gá
bornak, a missziós ház gondno
kának meleg szeretetét. Jó volt 

megállni erre a né
hány órára, kire- 
keszteni a vüág za
ját, s teljes figyel
münket Isten sza
vára és Jézus ta
nítására irányíta
ni, s így, együtt 
lenni az Úrral, és 
az Úrban a csalá
dunkkal. Remél
jük, újra találkoz
hatunk Piliscsa
bán.

Drippey László

O rgonaszentelés Csepelen
Az elmúlt hónapokban több ün

nepélyes esemény színhelye volt 
csepeli templomunk. Szeptember 
17-én, 35 évi szolgálat után búcsú
zott a gyülekezettől a nyugdíjba 
vonuló Mezősi György lelkész. Ez 
alkalommal iktatta be Missura Ti
bor esperes az új lelkészt: Lehocz- 
ky Endrét.

December 4-én, ádvent 2. vasár
napján pedig orgonát szenteltünk. 
Harangszó mellett vonult be a szé
pen kifestett templomba Harmati 
Béla püspök, Kendeh György an
gyalföldi lelkész, Mezősi György a 
gyülekezet volt lelkésze és az új 
lelkész, Lehoczky Endre. Az ünne
pély elején még a régi harmonium 
szólt a karzatról.

A püspök elmondta, hogy azért 
jö tt el erre az ünnepi alkalomra, 
mert diákköri emlékek kötik a cse
peli templomhoz, ahol 1945—47-ig 
sokszor kántorizált. Igehirdetésé
nek alapigéje; Lukács 17,20-21 
verse volt. A templom a rajta lévő 
kereszttel azt hirdeti -  nézz fölfelé! 
M ert van valami több, mint a ke
nyér, az anyagiak. A zene végigkí
séri életünket, a bölcsődaltól a si
ratóénekig. .. Azt a kívánságot fe
jezi ki: az orgona szóljon úgy, 
hogy hangja maradjon meg lel
kűnkben, kísérjen el hétköznap
jainkba is vigasztalásul és bátorítá
sul. Az új orgonával Isten valami 
újat kínál a gyülekezetnek.

Ezután az orgonát a püspök fel
szentelte. És megszólalt az új hang
szer!

Trajtler Gábor rövid koncert 
keretében mutatta be a gyülekezet
nek az új orgonát. J. G. Walther 
korálpartitája sorba mutatta be az 
orgona színeit. A friss, üde hang
zás azonnal megfogta a hallgatót. 
Franck Pastorale-ja beilleszkedett 
az ádventi időszak hangulatába. 
Végül Bach a-moll prelúdium és 
fúgája következett, a játékos kez
dés után magasztos hangjaival. Az 
egyetlen pedálregiszter vivőereje 
épp úgy feltűnt, mint a felső regisz
terek friss hangzása. Trajtler Gá
bor remek tempói és virtuóz, de 
egyben elmélyült muzsikálása ün
nepi perceket szerzett a hallgató
ságnak.

Végül Mezősi György megha
tott szavakkal utalt arra, hogy 
Urunk 50 év után most „begyógyí
totta templomunk sebeit". -  A z  or
gonát az angyalföldi gyülekezet

adományozta. A felújítást a finn 
testvérgyülekezetek, a csepeli Ön- 
kormányzat nagyértékű adomá
nyai és a gyülekezet áldozatkészsé
ge tette lehetővé. A finnek képvise
letében Leena-Kaisa Mikkola, a 
budapesti finn nagykövetség má- / 
sodtitkára volt jelen, az Önkor
mányzatot Hajdú Béla csepeli pol
gármester és felesége képviselte. 
Több csepeli egyházközség is el
küldte képviselőit.

Az orgona felújítása Trajtler 
Gábor orgonaművész útmutatása 
alapján történt, Székács László an
gyalföldi kántor közreműködésé
vel. A kitűnően végzett munkát 
Tárnái Endre és Sipos István vé
gezte.

Az ünnepség a Himnusz hangjai
val ért véget, de a gyülekezeti te
remben a gyülekezet asszonyai 
megvendégelték az egybegyűlteket.

Számomra is 
megható volt ez az 
alkalom. Négy
évig voltam csepeli 
vallástanárként a 
gyülekezet kánto
ra -  és magam sem 
hittem, hogy meg
érhetem: a harmó- 
niumot egy ilyen 
sugárzóan fényes, 
és lelket-szívet bol- ( 
dogító orgona
hangja váltja fel. 
Hála érte Isten
nek!

Gáncs Aladár

A Soproni Erzsébet Kórház ökumenikus szentelése
Többfele szempontból lehet vizsgálni egy kórház 

életét és szolgálatát. Amióta a soproni kórház területén 
ökumenikus kápolna épült és havonta rendszeresen 
evangélikus istentisztelet is van benne, egyre inkább 
hangsúlyossá válik, hogy a testi és a lelki gyógyulás 
elválaszthatatlan egymástól. Akkor is így van, ha a 
kórház új műtéti-diagnosztikai tömbjének ünnepélyes 
átadásánál, november 30-án ezt a gyógyulási egységet 
az ünnepi-egység szétválasztása kérdésessé tehetné. 
Ugyanis délelőtt külön volt a miniszteri és polgármes
teri protokollprogram. De tudjuk, hogy a cél a külön
választással nem ez volt, hanem a három történelmi 
egyház püspöki szolgálatának igénylésével a testi-lelki 
egészség egységbeli fontosságának dokumentálása a 
város lakóinak meghívásával és a szentelés után lehető
vé vált az új kórház-tömb megtekintése mindenki szá
mára. Öröm volt a hetenkénti kórházlátogatásaim so
rán látni, hogy miként nő ki a kórházépületek centru
mában az osztrák építészet és egészségügy közreműkö
désével és támogatásával a hazai kórházláncolat egy 
kimagasló, a mai igényeket magasszinten kielégíteni 
képes műtéti- és diagnosztikai tömbje.

Az épület halijában volt a felszentelés ünnepi alkal
ma délután 4 órakor. Az ünnepségen Tislér Géza 
református püspökhelyettes tartott igehirdetést, mely
ben Mt 25 alapján kidomborodott a visszatérő Jézus

Krisztus számonkérése, mert ő itt a földön a szenve
dőkben jelenik meg és hiányuk kielégítése, betegségük 
gyógyítása szolgálati kötelességünk. Ezután Szebik 
Imre evangélikus püspök Zsolt 31,16 alapján hirdette 
az igét: Életem ideje kezedben van, Istenem. A kórház 
betegágyán, a szenvedés idején fogalmazza meg az 
ember önmaga számára ezt a kérdést: Honnan jöttem 
és merre tart az életem?! Aláhúzta a testi gyógyulás 
fontossága mellett azokat a lelki folyamatokat, me
lyeknek komolyságával az számol a testi gyógyítás 
menetében, akiben szeretet van. Nem véletlen ezért, 
hogy Amerikában az orvos, a lélekgyógyász és a lel
kész szinkronban végzik a kórházi beteg gyógyítását. 
Majd imádságos áldásmondással szentelte fel az új 
kórházat, miután az igehirdetés nyomán a  Lélek mun
kája megkezdődhetett a szép számú résztvevők szívé
ben és életében. Végül dr. Pápai Lajos római katolikus 
megyéspüspök végezte el egyháza rendje szerint a 
bibliai idézettel és imádsággal egybekötött szentelési 
szertartást. Szépen keretezték a három püspöki szol
gálatot a soproni római katolikus és a református 
énekkar melódia-számai. Ezt követte a közösen el- 
mondott Miatyánk és az együttesen énekelt Himnusz.

A vendégeknek az új műtéti-diagnosztikai tömböt 
dr. Baranyai Tibor orvos-igazgató és helyettese dr. 
Tóth Péter osztályvezető főorvos, valamint dr. Erdei 
Károly az urológia osztály-vezető főorvosa mutatták 
be átéléssel, a szakszerűség élményének nyújtásával, 
és jogos büszkeséggel, mert az ország egyik legkorsze
rűbb kórház-tömbjét tárhatták szemünk elé. Szebik 
Imre püspökünk a látogatás végén egyházunk szolgá
latát a továbbiakban is felajánlotta. Ugyanis a soproni 
Deák-tér végén működő egészségügyi Szakközépiskola 
visszaadása nyomán egyházunk olyan ápolónőket, 
egészségügyi szakembereket szeretne képezni a soproni 
Kórház és Dunántúl számára, akik a betegeknek a szív 
szeretetét és együttérző lelki erőt is tudnak adni, egyhá
zunk szolgálatának közvetítésével. Adja Isten, hogy az 
ebben az ügyben megindult tárgyalások eredménnyel 
járjanak és egyházunk terve megvalósulhasson!

Szűnon János

Soknemzetiségű egyházunk Vasárnap kedden KÜLMISSZIÓI, KÖRKÉP

Sokszor hallhat arról a magyarországi evangéli
kus egyház történetével foglalkozó ember, hogy ez 
az egyház soknemzetiségű. Sok gyülekezet „ősi 
nyelve” bizony valamelyik német vagy szlovák 
nyelvjárás, és a magyar csak a XX. század magya
rosításának a következménye. Egyházunk ismert 
volt a türelméről, ahogy a nem magyar nyelvet el
fogadta, s ahogy ezt a soknyelvű iskoláztatást és 
igehirdetést megoldotta. E sorozatban, mely ripor
tokra épül, a mai helyzetet kívánom elemezni.

A kérdés korántsem az, hogy ki tehet egyes gyü
lekezetek teljes, vagy részleges kultúravesztéséről -  
azaz a nyelvváltással együtt bekövetkező identitás- 
váltásról. Hiszen itt több, az egyházon gyakran kí
vülálló tényezők is közrejátszanak. A cél inkább 
az, hogy megtudjuk: helyi kulturális szinten mi 
hozható vissza a régi szokásokból és intézmények
ből. Milyen eszköz- és emberanyag áll ehhez ren
delkezésre? Milyen erők dolgoznak az egyes (rész
ben) nemzetiségi gyülekezetekben a hagyományok 
megőrzéséért, illetve azok feltámasztásáért?

Az első helyszín a Pest megyei Nagybörzsöny 
község. Német nevén Deutschpilsen, ahová több 
hullámban telepitettek németeket az idők folya
mán. A helyi fiatal evangélikus lelkésszel, Thu- 
ránszky Istvánnal beszélgettem 1994 augusztusá
ban.

-  M ost kerültél ide a faluba, saját kérésedre, egy 
kicsi, de szépen templomba járó gyülekezet élére. 
Ahogy itteni kutatásaim, sétáim alatt meggyőződ
tem róla, az emberek egy része, inkább az idősek, 
még jó l beszélnek németül -  ahogy itt mondják: 
svábul. Gondoltál-e arra, hogy bevezeted kísérlet

képpen a német nyelvű istentiszteleteket, vagy áhí
tatokat?

-  Én semmiképpen nem fogok olyat kezdemé
nyezni, ami a falunak nem vágya. Ha ilyet terve
zek, csak abban az esetben fogok bele, ha ők tá
mogatnak. Eddig 30 évig nem volt ilyen, ezért föl
teszem, hogy nagy igény eddig se volt rá.

-  M i lehetett ennek az oka? Tudjuk, hogy Sop
ronban, Szekszárdon, Budapesten és egyes fa lvak
ban volt és van német nyelvű szolgálat.

-  M inthogy nemrég vagyok itt, nem nagyon is
merem a gyülekezet hátterét. Azt azonban tudom, 
hogy a falunak sok baja volt am iatt, hogy az em
berek német nemzetiségűnek vallották m agukat a 
háború alatti összeíráskor. Sokat elvittek katoná
nak, sokan nem jöttek vissza. Nem is a magyar 
hadseregbe sorozták őket!... A háború után a m ó
dosabb német gazdákat kitelepítették a cserháti tót 
vidékekre, ahonnan aztán később ugyan visszajöt
tek, de... Szóval sokat szenvedtek amiatt, hogy ők 
németek. Nem tudom, hogy ez a rossz tapasztalat 
mennyire hat ma -  akár a meghurcoltak leszárma- 
zottaiban.

-  Ha az intézménynevek és a falutábla kétnyelvű, 
nem lehetne ez irányba további kezdeményezést ten
ni? Lesz-e néhány ember, aki él a lehetőséggel?

-  De, könnyen lehet, sőt: ha tudatosul az, hogy
„nem kell félni”, akkor el tudom képzelni, hogy 
lenne, aki igénybe venné a német nyelvű alkalma
kat. Noha németül nem beszélek olyan jól, de ké
pesnek érzem magam, hogy kellő felkészüléssel 
igehirdetést tartsak. Amennyiben erre igény lenne, 
elvállalnám... Ifj. Káposzta Lajos

Irénke néni kis, töpörödött asszonyka, 
olyan, akiből tizenkettő van egy tucatban. 
O az, aki számon tartja a legolcsóbb beszerzé
si forrásokat, képes két kerületen átbumlizni a 
Lehet téri piacra, s legszívesebben a mélyhű
tött csirkefarhát árából is alkudna, ha lehetne. 
Hulladék fonalból köt szapora kézzel a fekete
fehér tévé előtt üldögélve, de még így sem elég 
a kevéske nyugdíj. Hétköznap szigorú beosz
tással él: kis leveske, meg főzelék fe lté t nélkül 
magának, meg az urának. Műszálas pongyolá
ban áll az asztal mellett, kezét megereszkedett 
hasára szorítja -  egy rosszul sikerült műtét 
nyomát viseli -  s szigorú tekintettel, összeszo
rított szájjal figyeli, izlik-e az étel.

A z unoka egyetemi előkészítőre érkezik a 
városba, 190 centijével, élénkségével betölti a 
kis konyhát, mikor keddenként meglátogatja a 
nagyit. Beszél, mesél, s a folyton éhes kamasz
fiú k  lelkesedésével eszik. Már a harmadik al
más pite is lecsúszott a rántott hús, a barackos 
gombóc után, mikor egyszer csak a nagyfiú 
megáll az evésben, és ijedten néz fe l  a tányér
jából:

-  No, de nagymama, ilyet te csak ünnepre 
szoktál főzni!?!

A szigorú arc elpirul, s a néni szégyenlősen 
motyogja:

-  Amióta jössz, kisfiam, áthelyeztem keddre 
a vasárnapot!

Cs. Kiss Éva

E N S Z -je len tés  a  fe jlő d és rő l

Megjelent az ENSZ ötödik, éves fejlődésről szóló jelen
tése. Ebben a világ 173 nemzetét rangsorba állítják a 
várható élettartam, az írástudás, a képzés és az életszínvo
nal szerint.

E rangsorban első helyet foglal el Kanada és messze az 
utolsó helyen áll Guinea. A „kritikusan alacsony” színvo
nalú országok: Afganisztán, Angola, Haiti, Irak, Mozam- 
bik, Szudán és Zaire. A jelentés szerzőinek számításai 
szerint a fegyverkezési hajsza csökkentése, azaz 1987 óta 
az ebből adódó megtakarítás több, mint ezer milliárd 
dollár. Sajnos, ezek a megtakarítások mégsem találnak 
utat a rászorulókhoz, hanem másutt kerülnek felhaszná
lásra. Eközben pedig Afrika „szarvában” újabb éhínségre 
kell számítanunk. Számszerűen kifejezve az élelmiszer- 
hiány, mely csak a meglévő lakosság életben tartásához 
lenne szükséges, országonként a következő:

Szudán: 90 000-190 000 tunna 
Eritrea: 66 000 
Etiópia: 291 000 
Szomália: 39000 
Kenya: 44 000 
Ruanda: 87 000-137 000 
Burundi: 85 000 
Tanzánia: 12 000

A Külmissziói körkép híreihez általában nem fűzünk kom
mentárt. Most mégsem tudok csendben maradni. A mellettünk 
levő kis élelmiszerboltban -  melyhez hasonló százával van a 
városban - ,  legalább ötfajta, finomabbnál finomabb kenyér kap
ható. Földünk más részein sokan napok óta nem ettek egy falatot 
sem. A fegyverkezésből a megtakarítás mégsem az éhezőkhöz 
kerül, hanem talán új autócsodák kifejlesztésére. S mindez a 
keresztyénnek nevezett, fejlett országokban.

Vajon meddig tűri el Isten, hogy csak önmagunk táplálásával 
-  vagy túltápláfisával törődjünk?

Bálint Zoltán
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,---------- N A P R Ó L
Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Róm 8,14.

VASÁRNAP Az Ú r harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! 
2Móz 14,14 (lK or 15,57; Mt 3, 13-17; Róm 12,1-8; Zsolt 72.) 
A hit, mint a nyaktiló; oly nehéz és oly könnyű -  mondja Franz 
Kafka. Ki búja megállni, hogy tétlenségre kárhoztassa magát ak
kor, amikor nagy baj, netán életveszély van? Persze, az isteni akarat 
is többnyire embereken, vagy természeti jelenségeken keresztül 
valósul meg, de mégsem úgy, ahogy elvárnánk, ahogy elképzeljük. 
A veszteg maradásra való felszólítás elsősorban elképzeléseinkre, 
prekoncepcióinkra vonatkozik. Mert sok esetben saját elképzelé
seinkhez való ragaszkodásunk révén veszélyeztetjük Isten jószán
dékának rajtunk való teljesülését.

HÉTFŐ Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által 
örokkön-örökké. Róm 16,27 (Jób 12,16; Józs 3,5-11; lMóz 3, 
14-24.) Dicsőnek tekinteni, tisztelni, nagynak látni, ez az ó- és 
újszövetségi szentiró számára ugyanazt jelentette. Mitől szolgál rá 
Isten minden dicsőítésünkre és tiszteletünkre? Azért, mert megte
remtett minket? Mert gondot visel ránk? Az, hogy az egyedül bölcs 
Istené a dicsőség, a krisztusi értünk vállalt váltsághalál által mond
ható ki őszintén, tiszta szivből, mert Krisztuson keresztül látható 
ö  bölcsnek, és dicsőítendőnek. -  mondja Pál; ezekben a kijelenté
sekben ragadható meg a keresztyénség tartalma.

KEDD Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha vala
mit az o akarata szerint kérünk, meghallgat minket. ÍJn 5,14. (Zsolt 
71,5; Mk 1,1-8; lMóz 4,1-16.) Többnyire kétségektől elbizonyta
lanodva szoktam bibliai fogalmakat magyarázni. Lám, még a 
szentírók is szükségesnek érzik időnként, pedig nekik még könnyű 

I dolguk volt -  már ami a fogalmi kereteket illeti. Nem kellett egy 
másik, egész más szerkezetű nyelvre átültetni a jelentéseket. De ez 
maradjon az igehirdetők nyomora. Itt most éppen a hitről, a biza
lomról van szó (ami egy és ugyanaz). A fontos, hogy Vele összhang
ban legyen a kérő. Tőle idegen kérések esetében ne várjuk, hogy 
meghallgassa őket. A hitetlenségbe esés egyik oka a sok naiv, 
krisztusidegen kérő imádság, melynek érthetően a hittől való elfor- 

I dulás a következménye.

SZERDA Tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhata
tosságot, az állhatatossága kipróbáltságot, a kipróbáltsága re
ménységet; a reménység pedig nem szégyenít meg. Róm 5,3-5. 
(Zsolt 25,20; Jn 3,22-30; lMóz 4,18-26.) A megpróbáltatást nehéz 
lenne kívánni; többnyire menekülünk előle, ha tehetjük. De hová? 
Oda, ahol más megpróbáltatások várnak. Onnan is menekülünk. 
De el tudunk-e menekülni önmagunk elől, és az Ő keze elő? Úgy
hogy a megpróbáltatás előbb vagy utóbb reánk köszön. Ekkor 
azonban komoly kérdések dőlnek el. Mert hosszú belső küzdelem 
vezet az állhatatosságig. Ebben a küzdelemben való magatartásunk

N A P R A  ----------v
az, ami az isteqi mérlegelés egyik támpontja. Egy bizonyos maga
tartás hozhatja létre azt a légkört, amiben a reménység kihajthat, 
mint tavasszal a felmelegedett földből a palánta. A reménység 
megszületésének közege a közösség, csak kivételesen az elszigetelt 
egyén.

CSÜTÖRTÖK boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha 
bajba kerül, megmenti az Úr. Zsolt 41,2. (Mt 25,34-35; Kol 2,3-10; 
lMóz 6,5-22.) Boldog, vagy inkább biztató helyzetben van az, aki 
nem intézi el magában az útszéli kéregetőt így: ő tehet róla, hogy 
ilyen helyzetbe került..., vagy így, azon a pár forinton úgysem 
múlik semmi. Boldog az, aki megütközik az ilyenfajta érvelésen: Ne 
adj a koldusoknak, mert közlekedési problémákat okoznak! Álta
lában habozva, kétségek között adakozunk, hiszen a kéregetéshez 
mindig hozzátartozott valamiféle színlelés, hamis és túljátszott alá
zatosság. Visszatartani magunkat az adakozástól néha ugyanolyan 
rossz érzéssel tölt el minket, mint az, amikor utólag jövünk rá, hogy 
alaposan átvágtak minket, visszaéltek jószándékunkkal és hiszé
kenységünkkel. Mikor a kunyeráló jó t vihog magában a potyán 
szerzett papírpénzt zsebében érezve, az egyházi ember balgaságát 
világgá kürtölve. Ezzel nem épül az egyház tekintélye, sőt...

PÉNTEík Boldogok, azok, akik hallgatják Isten beszédét és meg
tartják’ Lk 11,28 (Zsolt 119,140; lK or 1, 26-31; lMóz 7,11-24.) 
Nyitott füllel jelen lenni, odaforditani a fület, miként a hosszúfülű 
állatok..., ez a kezdete a hitéletnek. Ordítozó társak, harsogó tévé 
és hifilárma közepette kell a nagyon halk isteni szót kihallani a sok 
zajtól, az igehirdető ellenszenves orgánumán keresztül közvetít
ve..., de ott van a csendes isteni beszéd, már-már susogás, mely úgy 
hív minket ahogy Illést a Hóreb-hegyi barlangból (lK ir 19).

SZOMBAT Az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és 
hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer 
Istentől. Zsid 6,7. (lM óz 8,22; Jn 19-24; lMóz 8,1-12.) Előttünk 
a hasznos élet követelménye. Világra nyitott gyermekként még 
mindenki igyekszik ennek az igénynek eleget tenni. Aztán sokan 
feladják; talán a kudarcaik miatt, vagy az elmaradt dicséret és 
jutalom miatt. A kérdés egyrészt az, tehet-e az illető arról, hogy 
nem tudták vele maradéktalanul elfogadtatni azt a szerepet, amit 
szántak neki és -  ne adj Isten — áz Ég akaratára való hivatkozással 
reá testáltak, másrészt pedig mennyivel inkább érdemesült a kriti- 
kátlan stréber személyének égi jóváhagyására? Kérdéseink megala
pozottak, mert a hasznosságot nem szabad itt, ebben az igében 
azonosítani a társadalmi hasznossággal. Egy másfajta hasznosság, 
illetve lehetőség, élvezhetőség az Ige mondandója. Egy olyan Ielkü- 
letről lehet leginkább szó, mely szépségében, esztétikai vonzásában 
úgy irányítja figyelmünket Istenre, miként egy zamatos íz, vagy egy 
illatos virág.

Nagy Zoltán

Koinonia: közösség Istennel és egym ással
Ötödik nap Szeretetközösség (János 15,9-12)
5Mózes 10,12-22 Szeresd és szolgáld az Urat teljes szívedből és teljes telkedből
Zsoltárok 98 Isten szeretetéről énekelek
lK or 13 A szeretet soha el nem múlik
János 13,12-20 Mindvégig szerette őket

Érzelmeink, ha mégoly intenzívek is, 
könnyen változnak. Pál apostol azt 
szeretné, ha közösségeink valami tartó- 
sabb dologban gyökereznének: szere- 
tetben, amely türelmes és soha el nem 
múlik.
, De ahhoz, hogy a szeretet meggyö
kerezzen egy közösségben, az kell, 
hogy szeretetünk megelőlegező legyen: 
azért szeretünk, mert Isten előbb szere
tett minket (ÍJános 4,19). És akkor 
töltjük be akaratát, hogy egymást sze
retjük, ha úgy szeretjük egymást, mint 
magunkat.

Most tükör által látunk. A másik 
emberben láthatjuk a magunk arcát

Amikor a Messiás eljött a világba, 
ezt mondta: „Áldozatot és ajándékot 
nem akartál, de testet alkottál nekem... 
íme, itt vagyok, hogy teljesítsem a te 
akaratodat, Istenem...” (Zsjd 10). Má
ria is ezt mondta: „íme, az Úr szolgáló- 
leánya” (Lukács 1).

Bár ő a Fiú volt, megtanulta az 
engedelmességet (Zsid 5,8) egészen a 
halálig -  mégpedig a kereszthalálig 
(Fii 2,8) és így lett az őrök élet for
rásává mindenki számára, aki követi 
őt. Azt a poharat kínálja nekünk, 
amit ő elfogadott az Atyától: vére

visszatükröződni. Isten, akit soha senki 
nem látott, segít nekünk, hogy szom
szédunkat, testvéreinket, a másik em
bert, az egyházat szükségeivel együtt 
lássuk. (ÍJános 4,12; 3,17; 4,19-20).

Isten felénk forduló szeretetének 
ösztönöznie kell az egyházat, hogy ha
sonlóképpen cselekedjen, hogy „buz- 
góságotok a többséget magával ragad
ja”. Ezek Pál szavai voltak Jeruzsálem 
szegényeinek való adakozással kapcso
latban, amely a keresztyén gyülekeze
tek összetartozásának kifejezése volt, 
egy összefogás az „anyagyülekezet” 
megsegítésére (2Kor 8,8; 9,2), hogy 
egymásnak semmivel se tartozzanak,

kiontatott értünk, és az a kenyér, 
amit kínál nekünk, az az ő megtöre
tett teste. Krisztus testét és vérét ma
gunkhoz véve, részesülhetünk szen
vedéseiből és tanulhatunk engedel
mességéből; és testünknek el kell 
szenvednie mindazt, „ami a Krisztus 
gyötrelmeiből még hátravan az ő tes
téért, amely az egyház.” (Kol 1,24). 
A megváltáshoz valójában már sem
mi nem hiányzik Krisztus szenvedé
seiből, de az ő engedelmességéből 
való részesedésünk még igen távol 
van a megvalósulástól.

csak az egymás iránti szeretettel (Róma 
13,8).

Hinnünk kell tehát abban, hogy ha 
az egyházak készségesek és figyelmesek 
egymás iránt, akkor olyannak látják 
magukat, amilyenek valójában, és felis
merik, hogy hasonlóak egymáshoz, hi
szen valamennyien Isten gyermekei 
(ÍJános 3,2).

Imádkozzunk
Szeretet Atyja, aki Jézus Krisztus

ban, Fiadban közénk jöttél és bennün
ket közösségedben vontál. Testvéreket 
ajándékoztál nekünk, hogy kegyelmed 
ajándékait megoszthassuk velük. Add, 
hogy megértsük: életünk kulcsa a sze
retet, add nekünk az adakozás lelkét; 
indítsd szívünket a szükséget szenve
dők szolgálatára. Jézus Krisztus nevé
ben kérjük ezt, aki Veled és a Szentlé
lekkel él és uralkodik örökkön örökké. 
Ámen.

Engedelmeskedjünk tehát a Lélek
nek és tekintsünk az ökumené ajándé
kának minden alkalmat, amikor -  ki
tárt karokkal, mint a kereszten -  más 
vezet bennünket oda, ahová nem akar
juk. (János 21,18).

Imádkozzunk
Kegyelmes Istenünk, Te azt akarod, 

hogy tesvéreinkkel harmóniában él
jünk, egymást kölcsönösen tiszteljük. 
Megváltjuk előtted, hogy nem éltünk 
akaratod szerint. Tudomásul vettük a 
közöttünk lévő korlátokat, azt hittük, 
helyes úton járunk, megelégedtünk ez
zel a helyzettel. Ébressz rá tévedésünk
re és vezess bennünket megtérésre. Jé
zus Krisztusnak, a mi Úrunknak nevé
ben kérünk Téged, aki Veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik örökkön 
örökké. Amen.

Hatodik nap Engedelmes közösség (János 15,10)
Ézsaiás 52,13-53,12 Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki 
Zsoltárok 137 Sanyargatóink öröméneket követeltek
lK or 11,23-26 Ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik 
Lukács 22,39-49 Nem az én akaratom, hanem a tied

Hetedik nap Imádkozó közösség (János 15,16)
Dániel 9,15-19 A próféta könyörög népéért
Zsoltárok 65 A kiválasztott nép hálaadó éneke
Róma 8,26-27 A Lélek esedezik azokért, akik együtt imádkoznak
János 14,11—17 Isten meghallgatja a Jézus Krisztus nevében elmondott 

imádságokat

Dániel imádsága közösségének az 
imádsága egyben. „Istenhez, az Úrhoz” 
szól, aki Igéjének és üdvözítő tervének 
megvalósulását vigyázza. „Uram hall
gass meg! Uram bocsáss meg! Uram fi
gyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! -  
önmagadért, Istenem, hiszen a te neved
ről nevezték el városodat és népedet!” 
(Dániel 9,19).

A miénk is lehet ez az imádság, amikor 
szembesülünk az egység hiányával, és rá
döbbenünk, hogy milyen hosszú utat kell 
még megtennünk a teljes egység megva
lósulásáig.

Testvéreinkkel együtt az imádságban 
új közösséget alkothatunk. Minden ke
resztyén részese lehet ennek a közösség
nek, ha Jézus nevében együtt imádkozik. 
(János 14,14). Még jobb, ha az egységért 
való imádságunk olyan közösségben 
hangzik el, ahol mindenki Jézus Krisztus 
nevében imádkozik, így biztosak lehe
tünk abban, hogy az meghallgatásra lel, 
hiszen az Atya hallgat a Fiúra.

Az egységért való imádság bizonyítja, 
hogy Krisztus maga munkálja az egy
máshoz való közeledést testének tagjai
ban, az Atya dicsőségére (János 14,13).

Ha felismerjük, hogy az egység megva
lósulásának akadályai, amelyek egykor 

.leküzdhetetlenek voltak, megszűntek, 
akkor ezért Istennek lehetünk egyedül 
hálásak (Zsoltárok 65) és közösségünket 
hálaadó közösséggé kell építenünk (Ró
ma 8,26-27).

Imádkozzunk
Kegyelem és szeretet Istene, hallgasd 

meg gyermekeidet,' amikor imádságra 
gyülekeznek össze, töltsd meg szívün
ket a fiúi szeretet Leikével, hogy megis
merhessük annak az örömét, hogy így 
szólíthatunk meg: Abbá, Atyánk. Add, 
hogy tebenned való bizodalmunk nö
vekedhessen, hiszen te azt mondtad, 
hogy minden kérést meghallgatsz, ame
lyet Jézus Krisztus nevében mondunk 
el, aki él és uralkodik Veled és a Szent
lélekkel örökkön örökké. Ámen.

Nyolcadik nap Elhivatás a teljes közösségre (János 15,11)
3Mózes 19,1-18 Szeresd felebarátodat, mint magadat, én vagyok az Úr, a ti 

Istenetek
Zsolt 119,105-112 Lábam előtt mécses a te igéd
lK or 1,4-9 Isten elhívott titeket, az ő Fiával, Jézus Krisztussal való 

közösségre
Máté 5,13-16 Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága

Ahhoz, hogy eljussunk az egymással 
való teljes közösségre, az első lépés annak 
felismerése, hogy Isten az Úr az életünk
ben. Isten szeretető és parancsolatai elve
zetnek bennünket ahhoz, hogy szeressük 
és tiszteljük Istennek minden teremtmé
nyét. Ilyen módon nem egyszerűen Isten
nel kell közösségben élnünk, hanem em
bertársainkkal is (3Mózes 19).

Ezek az igék világítják meg utunkat is 
(Zsolt 119) és adnak örömöt a szívünkbe.

A teljes boldogság beteljesülése 
Krisztus által történik majd, aki az iga
zi szőlőtő (János 15). Krisztus az, aki 
szüntelenül arra hívja az egyházat, 
hogy állhatatosan keressék az egységet 
és a teljes közösséget egymással -  hit
ben, a jó  cselekvésében és a reménység
ben. A Szentírás bátorít bennünket ar
ra, hogy hirdessük, amit Isten már el
végzett bennünk és amit még meg kell 
valósítanunk (Máté 5). Hálaadásunk

és örömünk forrása Isten hűsége, aki 
Fiával való közösségre hívott el ben
nünket (lK or 1).

Imádkozzunk
Hűséges és szerető Istenünk, az élet, ame
lyet tebenned kaptunk, örömmel tölt el 
bennünket. Add, hogy egyházad meg
hallja hívásodat, amellyel az egymással 
való teljes közösségre szólítasz bennün
ket. Segíts, hogy bátran tegyük meg azo
kat a lépéseket, amelyek segítségével 
megismerhetjük akaratodat. Tudjuk, 
hogy hűséges Isten vagy, segits bennün
ket, hogy mi is hűségek legyünk Jézus 
Krisztussal való közösségünkben, amely
re elhívtál minket. Ezt kérjük a mi 
Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik örök
kön örökké. Ámen.

A VASÁRNAP IGÉJE
S O L I  D E O  G L O R I A !
Róma 1, 18-25

Ezt a latin m ondatot sokan isme
rik. Ismerős az egyház történetéből 
is, századunk egy nagy mozgalma is 
zászlajára tűzze, de a m ondat még a 
reformáció idejében fogant. Sokan 
persze m ár előtte is élték és utána is 
vallották. Bach János Sebestyén mű
vei kottájára írta a rövidítést: S.D.G. 
És a jelentése: egyedül Istené a dicső
ség.

Valóban? És mindig? Erről a sú
lyos kérdésről szól mai, Vízkereszt 
ünnepe utáni igénk.

1. Isten dicsősége megismerhető. 
Pál apostol súlyos szavaiból, amik
ről talán nem is szívesen prédikálunk 
és hallunk, világosság válik, hogy Is
ten dicsősége felismerhető valóság. 
Felismerhető „alkotásainak értelmes 
vizsgálata révén” is. Univerzumun
kat értelmesen és alázatosan is lehet 
kutatni. így aztán a világmindenség 
a hatalm as Teremtőre irányítja a fi
gyelmet. „Nagy vagy Te Isten ...” 
énekelhetjük boldogan. Nekünk er
ről beszélnek a nap, hold és a csilla
gok, a mindenség tökéletesen össze
állított és meglévő rendje, amin mi 
csak rontani tudunk. Linné -  termé
szettudós -  egyszer egy falevél
metszetet készített s azt vizsgálva 
m ondta: láttam  az Isten lábnyomát! 
Igen, a makro- és mikrokozmosz ne
künk Istenről beszél és hittel magasz
talhatjuk fenségét és dicsőségét. De, 
és erről is beszél igénk: Isten dicsősé
ge felismerhető haragjáról is. S nem
csak a természet, hanem a történe
lem viharaiból, sőt életünk egy-egy 
megrázkódtatásából is. Fájdalmas, 
de erről is szólni kell. Nem lehet ke
gyelméről úgy beszélni, hogy harag
járól ne tudnánk. Még akkor sem, ha 
„csak kegyelemből” élünk. De Isten 
dicsősége leginkább Jézus keresztjén 
ragyog fel, Krisztus életében, szolgá
latában, szavaiban és cselekedetei
ben, halálában és feltámadásában 
lesz a legragyogóbb. Erről ugyan 
igénk nem szól, de mi tudhatjuk, az 
tudja igazán hittel vallani: egyedül 
Istené a dicsőség, aki m ár odamene
kült Krisztus keresztjéhez.

2. Isten dicsősége el is nyomható. 
Pál apostol tulajdonképpen két m á
sik kifejezést használ az én fogalma
zásom helyett, én csak össze akartam  
foglalni a kettőt. Az egyik: „feltar

tóztatják” Isten dicsőségét. Valamit 
mindenki érez, tapasztal belőle, de 

. lehet feltartóztatni, fékezni, megállí
tani, ellenállni. Isten nem erőszakos, 
dicsőségét lehet egy életen, talán 
nemzedékeken át így elnyomni. És a 
másik kifejezés P álná l: „felcserélik” . 
Valami más kerül helyébe, vagy va
laki más. Isten dicsőségét fel is lehet 
cserélni, a teremtményt imádni a Te
remtő helyett, ez nemcsak egyházak 
kísértése, vallások bűne, hanem  a 
mai ember lehetősége is. K arner K á
roly professzor ennek az igének m a
gyarázatakor így fogalmaz: az em
ber „teremtmények” alakja, formája 
után kiábrázolt képet ültet Isten tró 
nusára, akkor is, ha nem a primitív 
pogányság fétiseiben hisz, hanem a 
maga alkotta szellemi istenképek 
előtt hódol, „világnézetek” -  „filozo
fikus vallások”, vagy akár a „tudo
mány form ájában”. Csakhogy ennek 
súlyos következményei vannak: el
sötétül az ember szíve és gondolko
zása, így lesznek bölcsek Isten előtt 
bolonddá. S a másik következmény: 
Isten ki is tud szolgáltatni bűnöknek, 
nyom orúságoknak, erőknek. N apja
ink történései nem beszélnek-e erről 
is? Nem az-e minden baj gyökere, 
hogy Isten dicsőségét felcseréltük 
máséval, magunkéval? Vagy nem 
tesszük-e sokszor még ma is?

3. Isten dicsősége magasztalható. 
Lehet Ő t magasztalni olykor reme
gő, megpróbált, haragja alatt vergő
dő szívvel. Lehet Ő t magasztalni fen
ségét és nagyságát látva. M óra Fe
renc egyik szép novellájában írta  le, 
hogy iskolás korában hogyan tud ta  
a tanterm en kívül megfejteni a latin 
m ondatot: egyedül te vagy Isten! De 
lehet úgy is dicsérni, ahogyan Pál írja 
igénkben, K risztusra tekintő szem
mel és felismerve ő t: „á ldott m ind
örökké!”

Isten segítse mai népét, hogy bol
dog magasztalói között lehessünk, 
akik szívből vallják és éneklik: soli 
deo glória!

K.L.

IM Á DK O ZZUN K !
Urunk, bűneink és önhittségünk sokszor 
feltartóztatják, eltakarják dicsőségedet. 
Segíts, hogy dicsőséged magasztalói és 
szolgái legyünk itt, és Nálad hadd legyünk 
örök marasztalóid között is. Amen.
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„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán 1995. január 9-én, hétfőn, 13.30 
órakor. Előtte, 13.20-tól evangélikus 
korálismertetést hallunk.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 15.30-tól és 17.20-tól, 49 m-es 
rövidhullám január 7. szombat: Missziói 
negyedóra Sundar Singröl -  Terray 
László
január 8. vasárnap: Bizonyságtétel Kár
pátaljáról
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

FELHÍVÁS
„Felhívjuk azon Lelkésztestvéreink fi

gyelmét, akik Neuendettelsauban lel
késztovábbképzésen kívánnak résztven- 
ni, hogy szándékukat az Északi Püspöki 
Hivatalban (1125 Budapest XII., Szilá
gyi Erzsébet fasor 24.) 1995. II. 1-ig 
szíveskedjenek írásban bejelenteni. 
(Részletes program a Lelkipásztor 1994 
decemberi számában.) A konferencia 
nyelve német, teljes költségtérítést biz
tosít az Intézet.”

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén, január 8-án du. 4 órakor 
a zuglói református templom mögötti 
imataremben (Budapest XIV., Lima- 
nova tér 11.) bemutatásra kerül az 
abortusz elleni misszió videofilmje, a 
NÉMA SIKOLY.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája január 8-án, vasárnap 
este: Imádkozzunk azért, hogy a Krisz
tust követők valóban keresztyének le
gyenek: küzdjék le előítéleteiket és ön
zésüket a börtönből szabadultak meg
ítélésében.

A Keresztyén- Zsidó Társaság január 
11-én, szerdán du. 6 órakor a Deák téri 
gyülekezeti teremben ÚJÉVI REFLE
XIÓK címen sajtótájékoztatót tart, 
melyen az elnökség tagjai nyilatkoznak 
múlt évi eredményekről és arról, mit 
várnak az új esztendőtől.

GIMNÁZIUMI FELVÉTELI 
HIRDETÉS

A Deák téri Evangélikus Gimná
zium felvételt hirdet nyolcosztályos ta
gozatára az 1995/96-os tanévre, olyan 
jelenleg 4. osztályos budapesti és a fő
város közvetlen közelében lakó evan
gélikus tanulók számára, akiknek mind 
magatartásuk és szorgalmuk, mind ta
nulmányi eredményük jó. Intemátusi 
elhelyezést várhatóan tudunk biztosí
tani.

Jelentkezési lapok a budapesti és 
Pest megyei evangélikus lelkészi hiva
talokban és a gimnáziumban szerezhe
tők be.

A jelentkezés határideje: 1995. feb
ruár 17. A jelentkezési lapokat kérjük 
a gimnázium címére küldeni vagy sze
mélyesen leadni: 1052 Budapest, Sütő 
u. 1.

TANÁRI PÁLYÁZAT 
A Deák téri Evangélikus Gimná

zium felvételt hirdet angol, német, ma
gyar, történelem, matematika, számí
tástechnika, földrajz, kémia, biológia

ifi-

és testnevelés szakos, evangélikus val- 
lású, egyházunkhoz kötődő középisko
lai tanárok számára az 1995/96-os tan
évre. Félállás, óraadás is lehetséges.

A pályázatokat (mellékletek: önélet
rajz, pedagógiai elképzelések vázlata, 
lelkészi ajánlás és az egyetemi diploma 
másolata) kéijük 1995. január 31 -ig be
küldeni a  gimnázium igazgatójának az 
alábbi címre: Deák téri Evangélikus 
Gimnázium, 1052 Budapest, Sütő u. 1.

JELENTKEZÉS
DIAKONISSZASZOLGÁLATRA 
A Fébé Evangélikus Diakonissza 

Egyesület budapesti otthonába 18-36 
év közötti nőtestvérek jelentkezését 
váija, akik hitbeli indíttatásból a dia
konissza élethivatást választják, vagy 
diakóniai szolgálatba szeretnének állni, 
vállalják az otthon közösségi rendjét, 
szívesen vesznek részt idősek, betegek 
között végzendő szeretet-munkában és 
készek adottságaiknak megfelelő evan
gélikus hitbeli és egészségügyi képzésbe 
bekapcsolódni. Érdeklődni és jelent
kezni lehet 1995. március 1-ig Mado
csai Miklós lelkész címén: 1015 Buda
pest, Ostrom utca 15. Tel.: 201-72-10. 
A jelentkezéshez szükséges: önéletrajz, 
lelkészi ajánlás és orvosi bizonyítvány. 
„Boldogok az irgalmasok, mert ők ir
galmasságot nyernek!” (Máté 5,7.)

TÁJÉKOZTATÁS 
Közöljük a Fébé Evangélikus Diako

nissza Egyesület címeit:
Fébé Anyaház: 1029 Budapest, Hűvös
völgyi út 193. Telefon: 176-8610 
Fébé Otthon: 1122 Budapest, Maros u. 
25. H /l. Telefon: 156-5216 
Siló Társas-Otthon (vezető dr. Gadó 
Pál): 2081 Piliscsaba, József Attila u.
7-9.
Názáret templom: 3235 Mátraszentim- 
re-Bagolyirtás, Jókai u. 7.
Túrmezei Erzsébet testvér, főnökasz- 
szony: 1086 Budapest, Karácsony Sán
dor u. 31-33/15.
Madocsai Miklós lelkész: 1015 Buda
pest, Ostrom u. 15. Telefon: 201-7210 
Csepregi Zsuzsanna lelkész a Fébé Ott
hon címén érhető el.

Megjelent az Ökumenikus Tanulmá

nyi Füzetek sorozatának 10. száma, a 
CSALÁD: ÖKUMENIKUS FEL
ADAT címmel. Ára: 70,- F t + áfa, 
Kapható az Ökumenikus Tanulmányi 
Központban, 1114 Budapest, Bocskai 
u. 15.

Megjelent az ÜZENET KARÁ
CSONYI SZÁMA az ünnepek előtti 
napokban. A lap ismertetésére vissza
térünk. Kapható az Evangélikus 
Könyvesboltban, 1085 Budapest, Üllői 
út 24. Telefon: 133-6438; 134-3567. 
Ára: 140,- Ft.

Festői környezetben, Balatonhoz, Hévíz
hez közel épülő, teljes ellátást biztosító idősek 
Otthonházába jelentkezéseket fogadunk el 
öröklődő bekerülési lehetőséggel. Napfény 
Otthonház, 8316 Várvölgy, Kossuth L. u. 67

Evangélikus
Élet

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.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940074/20)
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 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza I
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V lZK ER ESZT ÜNNEPE UTÁNI 
MÁSODIK VASÁRNAP
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Jézus Krisztus a láthatatlan Isten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ képe:
minden őáltala é s  őérte terem tetett, 
_ _ _ _ _ _ _ é s  őbenne áll fenn minden.

Kol 1,15.16.17

A TARTALOMBÓL

SZLOVÁK HAGYOMÁNYOK KISKÖROSON

NÉHÁNY GONDOLAT AZ EGYHÁZI 
BÍRÓSÁGOK MEGALAKULÁSÁHOZ

A LUTHERÁNIA A ZENEAKADÉMIÁN
A celldömölki evangélikus templom ma

A közösség ad hátteret a szolgálathoz
A Fébé Diakonissza Egyesület 70 éves jubileuma

ARTIKULARIS TEM PLO M  JUBILEUM A
H álaadás Celldömölkön

Az óvodások csapata

Pauer Irma és társai 1924. de
cember 8-án alapították meg a Fé
bé Evangélikus Diakonissza Egye
sületet. Erre az eseményre és Isten
nek a 70 év alatt megtapasztalt ál
dására emlékeztünk hálaadással 
1994. december 3-án és 4-én a bu
davári templomban.

Röviden a tények: A szolgálat 
Klotildligeten (ma Piliscsaba) kez
dődött. A diakonissza testvérek 
száma egyre nőtt. 1951-ben, ami
kor Magyarországon feloszlatják a 
diakonisszaházakat, 175 Fébé test
vér marad otthon nélkül. Megkez
dődik a szétszóratás ideje. 1989 de
cembere, a 65 éves évforduló meg
ünneplése jelenti a fordulópontot. 
Újra összejöhetnek azok, akiknek 
fontos a diakonissza-szolgálat. 
1990-ben újra megalakíthatják a 
Fébé Egyesületet. A következő 
években megindulnak a konferen
ciák, a szolgálat a piliscsabai Silo 
mozgássérült-otthonban, Buda
pesten, a Fébé Otthonban, Bagoly
irtáson felépül a Názáret-temp- 
lom, beindul a könyvkiadás és 
1994. decemberére 3 testvér ismét 
együtt lakhat az új anyaház elké
szült részében.

A 70 éves jubileumot a diakonisz- 
sza testvérek, a Fébé Egyesület tag
jai, barátok, egyházunk vezetői és 
30 külföldi vendég (Finnországból, 
Hollandiából, Németországból, 
Ausztriából és Szlovákiából), vala
mint a budavári gyülekezet tagjai 
ünneplik együtt.

Az ünnepi hangulatban néhány 
érintettel beszélgetek.

-  A diakonissza-testvérek szol
gálatához a diakóniai munka mel
lett kezdettől fogva hozzátartozott 
a missziói szolgálat is -  mondja 
Madocsai Miklós, az Egyesület lel
késze. -  Sokakban máig megma
radt a klotidligeti konferenciák 
emléke. Ez a szolgálat folytatódott 
már a piliscsabai konferenciákon

is. Bagolyirtási telepünket is a 
misszió szolgálatába szeretnénk ál
lítani. Egyelőre ifjúsági csoporto
kat várunk.

Az új anyaház első lakóit a kez
detekről kérdezem. Először Nyári 
Erzsébet testvér válaszol:

-  Abban a gyülekezetben, ahol 
felnőttem, Kispesten, volt diako
nissza-szolgálat. Az anyaházból 
jártak ki a testvérek. Én már kon
firmáltam, konferencián is részt 
vettem. Nagyon megfogott Isten 
hozzánk lehajló szeretetének nagy
sága. Öröm és Isten iránti hála töl
tött el. Az volt a vágyam, hogy 
Istennek tetsző életet éljek. Elhiva- 
tást éreztem a diakonissza-szolgá
latra. Az anyaház vezetőinek elő
ször a gyülekezetünkben szolgáló 
diakonissza beszélt rólam. Az első 
találkozás után 10 napra már be is 
költözhettem. 16 éves voltam ek
kor.

Szén Berta testvért Ábrahám el
hívása (lM óz 12,1) indította el az 
úton. „Az Úr ezt mondta Abrahám- 
nak: menj el földedről, rokonságod 
közül és atyád házából arra a fö ld
re, melyet mutatok neked!”

-  Éreztem, hogy mennem kell, 
de még nem tudtam, hogy hova. 
Lelkészem ismertetett meg a dia
konisszákkal. Szüleim eleinte nem 
értettek egyet döntésemmel. Édes
anyám megbetegedett egy ízben. 
A betegágyán egyezett bele abba, 
hogy öt gyermeke közül egy diako
nissza legyen. 1947-et írtunk. 22 
éves voltam. Nehéz volt az elsza
kadás a családtól, de a testvérek 
között megleltem családomat.

-  És a jelen ? Milyen az élet az új 
anyaházban?

-  Sokat imádkoztam azért, 
hogy újból anyaházban, testvérek
kel együtt élhessek. Amikor most 
újra feltehettem a főkötőt, úgy 
éreztem, hogy megint 16 éves va
gyok -  mondja Erzsébet testvér.

Az első hetekben otthonunk szépí
tése igényelt sok időt. Igéket írunk 
ajándékozás céljából. Esti áhítata
inkat együtt tartjuk a szeretetott
hon itteni lakóival. Néha a szintén 
itt lakó szabadnapos munkatársak 
is részt vesznek az áhítaton.

Berta testvérnek külön örömöt 
okoz, hogy az új anyaház abban az 
épületben van, ahol 1951-ben, a 
diakonissza egyesület feloszlatása
kor végezte szolgálatát.

-  Itt tettem le az egyenruhát, itt 
vehetem fe l  újra. Csak hálát tudok 
adni az Úrnak ezért a külön ajándé
kért.

Az idős testvérek mellett (65-en 
élnek még a régiek közül), egyetlen 
fiatal diakonissza-jelölt van, Jan- 
kovits Eszter, 21 éves. így számol 
be hétköznapjairól:

-  Két évig a Sarepta Szeretetott
honban dolgoztam, idősek között. 
Most napjaim tanulással telnek. 
„Házi képzés” folyik otthonunk
ban : bibliaismeretet és német nyel
vet tanulok. Nyári Erzsébet testvér 
igét festeni, egy kedves teológus
lány gitározni tanít. A későbbiek
ben természetesen más tantárgyak 
is lesznek: egyháztörténet, lelki
gondozás stb. Egy-két testvért is 
rendszeresen látogatok, ahol szük
séges, segítek nekik.

Szebik Imre püspök örömmel fo 
gadja a diakonisszák szolgálatát, de 
az utánpótlás nehézségeit is látja.

-  Örülök, hogy újból megala
kulhatott a Fébé Egyesület. De ne
héz a sorok rendezése. A sajátos 
diakonissza életformát kevesen vál
lalják. De akik ezt megteszik, azok 
áldással szolgálhatnak a diakóniá- 
ban vagy más területen.

Ezt az Egyesület vezetői is ta
pasztalják. Ezért hívnak kétféle 
szolgálatra: a hagyományos dia
konissza-szolgálatra, mely együtt 
já r az önálló családalapításról való 
lemondással is, melyben a közös
ség a családot is pótolja; s egy 
olyan szeretetszolgálatra, melybe a 
közösség ad hátteret a szolgálat
hoz.

Egyik külföldi vendégünkkel, 
Anneliese testvérrel is az utánpót
lásról beszélgetek. Tanácsa egysze
rűségében biztató:

-  Imádkozzanak azért, hogy Is
ten küldjön két-három fiatal test
vért Eszter mellé!

Ez a tanács egybecseng Túrme
zei Erzsébet főnökasszony Hála
énekében foglalt kéréssel: „Ajtó
kat kitáró Szentlélek Úristen, / Te- 
hozzád kiáltunk, hogy erőd segítsen 
/ Vezetésed várni, mindent tőled 
kérni, / Mindig veled járni, és a célt 
elérni."

Csepregi Zsuzsanna

Celldömölk. Kemenesalja spirituá
lis központja. Az volt a 18. század
ban, és ma is az. Akkor Nemesdömölk 
volt a neve, majd 1904-ben egyesült 
Kiscell községgel és azóta Celldömölk 
a neve.

A hányatott sorsú vidék -  Kemene
salja és a Rábaköz -  története során a 
közeli Sárvár és Pápa mellett Nemes
dömölk központtá lett nem csupán 
földrajzi fekvése, de jeles papjai révén 
is. A 18. század elején 23 gyülekezet 
kapcsolódott hozzá. Ez időben volt 
első egyházkerületi felügyelő Ostffy 
Mihály, és Kemenesalja első egyház- 
megyei felügyelője Vidos Miklós. 
Mindketten a templom alatti kriptá
ban nyugszanak. Kettejük nevéhez fű
ződik a templom építésének elindulá
sa, a nehézségek leküzdése, hatóságok
hoz való deputációba járások, mig vé
gül 1744. december 6-án, ádvent 2. 
vasárnapján Tóth Sipkovits János téti 
lelkész, a Dunántúli Égyházkerület ak
kori püspöke felszentelte a dömölkiek 
templomát. Az 1681-es soproni or
szággyűlés még valószínűleg a község 
és a gyülekezet kicsiny volta miatt 
jelölte ki artikuláris gyülekezetnek, 
ezután az új templom méltó módon 
tudta befogadni a környék evangéli
kusait.

„Nevezetes eseményként tarthatja 
számon a nemesdömölki gyülekezet 
azt az öt püspökszentelést is, amely 
templomában történt: 1746-ban Per-

A nemesdömölkiek első artikuláris 
temploma 1744-1796 között

laky József nemeskéri, 1756-ban Bá
rány János felpéci lelkészt több plébá
nos és helyi bencés szerzetes jelenlété
ben, 1758-ban Balogh Adám nemeské
ri, 1771-ben -  39 évesen -  Perlaky Gá
bor nemesdömölki lelkészt, majd en
nek parókus utódját, Hrabovszky Sá
muelt szentelik püspökké” -  olvashat-

Az artikuláris templom toronnyal 
1796-1897 között

juk a jubileumi alkalomra megjelent 
„A celldömölki evangélikus gyülekezet 
története” című könyvecskében, me
lyet Bedy Zoltán állított össze, és muta
tott be az ünneplőknek.

Az első százötven évben sok gond 
volt a templom épületével, ezért 1897- 
ben a régi templom helyett teljesen újat

építettek, úgy, hogy az alapok és az 
északi fal egy része maradt meg csu
pán. Az új templomot 1897. november 
21-én Gyurátz Ferenc püspök szentelte 
fel. így érkeztünk el a kettős évfordu
lóhoz: a 250 és a 100 éves templom 
jubileumához.

Ádvent 2. vasárnapján Szebik Imre 
püspök tartotta a hálaadó istentiszte
let igehirdetését. Az istentisztelet szol
gálatában Zügn Tamás esperes és Sá- 
ghy András gyülekezeti lelkész voltak 
segítői.

Az első oltári szolgálat után a cell
dömölki evangélikus óvodások csapa
ta lepte el az oltár előtti teret és szava
lókórussal, énekléssel tettek bizonysá
got templomszeretetükről. Ez a jelenet 
egyáltalán nem törte meg az ünnepé
lyes komolyságot, jelenlétükkel, moz
gásukkal „vidám istentiszteletté” lett a 
jubileumi hálaadás.

A püspök Ézs 7,9 alapján szólt: „Ha 
nem hisztek, meg nem maradtok!" Is
ten hajlékának 250 éves jubileumán 
magunk is megváltjuk hitünket, elkö
telezetten az Úr szolgálatára. Biztatást 
kapunk a hitre és kérjük Urunkat, nö
velje hitünket! Ez az évforduló segít
sen hozzá, hogy legyen növekedés a 
hitben, erősödjék fénye, és nyomában 
a szeretet melege. Szükségünk van erre 
a hitre, mert így új vüág, új dimenzió 
részesei leszünk. E hit nélkül lehetetlen 
Istennek tetszeni, nem lehet élni, nincs 
sem földi jövőnk, sem örökkévaló táv
latunk. Önző énünk nagy akadálya 
hitrejutásunknak, de ma is lehet hitre 
jutni, amit sok fiatal példája is mutat, 
mert szól az evangélium és eléri a szíve
ket!

Délután templomi ünnepélyen 
emlékezett a gyülekezet a megtett út
ról. Két jeles történészünk mutatta 
be azokat a történelmi eseményeket, 
melyek a két és fél évszázadban kí
sérték a celldömölki gyülekezet és a 
kemenesaljai vidék evangélikusságá- 
nak életét.

Dr. Fabiny Tibor, akadémiánk pro
fesszora, arról szólt, hogy a sok színű 
és sok nemzetiségű Kárpát-medence

legnagyobb magyar evangélikus 
tömbje a legkiválóbb magyar refor
mátorok magvetésének eredménye. 
Sárvár, Pápa és Győr kisugárzása 
volt érezhető a Kemenesalján. Nádas- 
dy Tamás, Kanizsai Dorottya, Szil
veszter János, Dévai Mátyás, Sztárai 
Mihály és Huszár Gál bábáskodtak az 
evangélikus öntudat születésénél. Fel
készültek a harcra, a küzdelemre is.

Az ünnepély szónokai: dr. Jeszenszky Géza 
és dr. Fabiny Tibor

Csepregi mészárlás és összeesküvések 
vádjának kivédése, nyaggatás, kínzás, 
fogság bőven jutott lelkészeknek is, 
gyülekezeteknek is. Sötét felhők min
den korban borították az eget, de 
mindig reménykedve várták, míg újra 
kisütött a nap. Adjunk hálát az ősök 
kitartásáért!

Dr. Jeszenszky Géza történész pro
fesszor, országgyűlési képviselő, az ál
talános történelem oldaláról világítot
ta meg a két és fél évszázadot. Felhívta 
a figyelmet arra, hogy annyi megpró
báltatás közepette is mit tudtak az ősök 
alkotni! Sok tragédia jellemzi népünk 
történetét, de jellemzi az újrakezdés 
akarása és lendülete is. Legtöbb eset
ben megfigyelhető, hogy a tragédiákat 
sikerek előzték meg. Mátyás uralkodá
sa után jött Mohács, 1848/49-ben a 
tavaszi hadjárat után Arad. A 19. szá
zad végi iparosodott, megerősödött 
országot a világháborúk és Trianon 
mélységé követte, és így történt az 
1956-ban kivivott szabadság után is... 
Mindig magasról következett a zuha
nás! -  De mindig volt felemelkedés! 
Tanulság még az is, hogy a felemelke
déshez mindig szükségünk volt má
sokra is, itthon és külföldön is, ugyan
akkor figyelemre méltó nyitottságunk 
és befogadó készségünk 1

Történelmünk mégsem katasztró
fák sorozata, hanem a megújulások 
erejének megmutatkozása. Ma is, mint 
mindenkor, erőt ad az isteni gondvise
lés.

A jubiláló gyülekezetét örömmel 
köszöntötte két volt lelkésze, Józsa 
Márton és Bálint László esperes, va
lamint többen a kemenesaljai gyüle
kezetekből, élükön dr. Nagy János 
egyházmegyei felügyelővel. A Cell
dömölki Liszt Ferenc Kórus Sülé Fe
renc vezetésével pedig számaival tet
te az ünnepséget áhítatban gazda
gabbá. tszm

AZ 1995. ÉVI EGYETEMES IMAHÉT

központi megnyitó istentisztelete 
1995. január 15-én, vasárnap du. 6 órakor lesz 

a Deák téri evangélikus templomban.
Igét hirdet: dr. Harmati Béla püspök 

Szentbeszédet mond: dr. Paskai László bíboros 
prímás

A liturgiában az ökumenikus Tanács 
tagegyházainak, valamint a Magyar Katolikus 

Egyháznak és a Magyarországi Unitárius Egyháznak 
püspökei és vezetői lelkipásztorai vesznek részt.
Az istentiszteletre hívjuk és várjuk testvéreinket!

A hálaadó istentiszteleten szolgáltak: Bálint László esperes, Szebik Imre püspök, Zügn 
Tamás esperes, Sághy András lelkész
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A n JÄS GYERMEKEKNEK

Megunt baba hever a házunk lépcsőjén: 
Gazdája kezéből esett ki, 
mert vonzóbbnak tűnt nála a fogócska, 
az űj barátokkal, a kert bokrai közt. 
Egyszer majd az is unalmassá válik... 
Megunjuk dolgainkat.
A gyakran hordott ruhát, 
a sokszor hallott történeteket, 
a javulni nem akaró hibákat.
Jó , hogy Te kitartóbb vagy nálunk, 
és nem unsz meg bennünket, Istenem! 
M ert borzasztó lenne kezedből kiejtve 
tehetetlen feküdni a hideg kövön!

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Á k á n

Ebben az idén kezdett sorozatunkban a Biblia 
néhány talán kevésbé ismert alakjával ismerke
dünk meg, sorra véve az ABC betűit. Ma, a máso
dik alkalommal jelentkezik a „Bibliai ki-kicsoda”, 
így a második betű, az „á” van soron.

Ákán abban az időben élt, amikor Izráel népe, 
az Egyiptomból való szabadulás és a negyven évig 
tartó pusztai vándorlás után, végre megérkezett 
Kánaánba, az ígéret földjére. Izráel népének ke
mény harcok során kellett elfoglalnia a földet, me
lyet az Ú r atyáiknak, Ábrahámnak, Izsáknak és 
Jákobnak odaígért. A honfoglalást Józsué vezette. 
A vezér szigorúan figyelmeztette a harcosokat, 
hogy a leigázott városokban, az ott élők otthonai
ból semmit ne zsákmányoljanak. M ert ez a harc 
nem zsákmányért, de Isten ígéretének beteljesülésé
ért folyt. De Ákán kísértésbe esett, pénzt és ruhá
kat zsákmányolt magának, és elrejtette a sátorá
ban. Ezért az Úr vereséggel sújtotta Izráelt Aj vá
ros ostrománál. Józsué és a nép ezen nagyon elke
seredett. Sorsolással keresték meg, ki az oka an
nak, hogy az Ú r nem segítette őket a harcban. 
Amikor a sorsvetés Ákánra esett, az bevallotta 
bűnét. Ekkor kivezették családjával együtt a tábor
ból, és megkövezték. Kis idővel később Izráel Isten 
segítségével elfoglalta Aj városát.

Ez a történet bennünket is figyelmeztet, hogy a 
nemes célokért való küzdelemben nem lehet helye 
a haszonlesésnek, és a saját érdekeink előtérbe he
lyezésének.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„ K i- s z á /w -o ló ”

Amint azt a cím is sejteti, ebben a játékban a 
számoké a főszerep. No meg persze a Bibliáé, pon
tosabban egy bibliai könyvé. Jónás könyvében kell 
rátalálnotok a megadott számokra. Az elmúlt hé
ten az volt a feladatotok, hogy megtaláljátok, hol 
és mivel kapcsolatban olvashatjuk Jónás történeté
ben a hármas számot. Persze az is lehetséges, hogy 
egy keresett szám több helyen is előfordul a könyv
ben. Erre jó  figyelnetek!

Megfejtéseiteket legyetek szívesek a lap dátum át 
követő keddig postára ad n i!

A szám, amit m ost keresünk, a

BETÜREJTVÉNY

ÁÁ „e
T  D  **A u

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

Mindörökké hü az Úr!
Hűtlen lettem, Te tudod legjob

ban, Uram. Hiába az elhatározás, 
hiába a fogadkozás minden új reg
gelen, mégis mindig újból elfordu
lok Tőled. Nem tudok a magam 
erejéből ellenállni, olyan csábítóak 
a hétköznapok örömmel kecsegte
tő hívásai. Aztán újra és újra rájö
vök, jobb nekem Veled lenni.

Amikor már végleg elvesztettem 
minden reményt, és már nem bíz
tam a segítségben, akkor jöttél Te, 
Uram. Nem szóltál egy szót sem, 
csak szomorúsággal vegyes bizta
tással a szemedben, néztél rám, 
megfogtad a kezem, és vezetni 
kezdték Akkor értettem meg, hogy 
akárhányszor is elhagylak, vagy 
megpróbálom elengedni a kezed, a 
Te erőd visszahúz Hozzád. A te 
erőd, ami semmi máshoz nem ha
sonlít, és ami minden másnál ha
talmasabb. Nem láncol, nem kény
szerít, mégis mágnesként vonz: a 
szeretet ereje ez!

Minden jóval áld az Úr!
Uram, Te egykor megalkottál

Az Ű r és én
egy csodálatos világot fákkal, virá
gokkal, felhőkkel, patakokkal és 
tavakkal. Nekünk ajándékoztad a 
Nap melegét és fényét, a Hold em
ber-arcát, a csillagok rejtélyét és 
messzeségük szépségét. Te terem
tettél erdei állatokat, halakat, med
véket, elefántokat és macskákat. 
Tőled kaptuk a madárcsicsergést, 
a tücsök zenéjét, a bogarak züm
mögését, Tőled kaptam az életem.

Te emlékeztess ajándékaidra, 
még akkor is, ha esőfelhőket látok 
a Nap helyén. Juttasd eszembe, 
hogy a vihar is a Te alkotásod. 
Köszönöm Neked a teremtett vilá
got, és köszönöm, hogy minden
nap hálát adhatok ajándékaidért.

Kísértésben óv az Úr!
Megszólítottál, és én elindultam 

Veled. Az úton újra és újra hango
kat hallottam, másik irányba hív
tak. Megfordultam, kíváncsi vol
tam, mi van a másik ösvény végén, 
hová vezet a többi hang. Akkor 
megálltam, nem tudtam, mit aka
rok, hová menjek, mit és kit köves
sek. Aztán megint megszólítottál,

nem hangosan, alig hallottami a 
többi hívogató kiáltás mellett. 
Csak annyit mondtál, én, az Ü r 
vagyok a te Istened.

Köszönöm ezt az ígéretet, Kö
szönöm, hogy vigyázol rám, és fia 
mégis el akarnék menni Tőled, fü
lembe súgod ezt a mondatat. 
Olyan jó, Uram, hogy a megprc 
báltatásokban is tanítasz enger 
jó, hogy ilyenkor sem hagysz egye 
dűl.

Leikével betölt az Ür!
Azon az első pünkösdi ünnepen! 

csodálatos dolog történt. Sok-sok| 
embert szólítottál meg, és azok a t - |  
tói fogva követtek Téged. Tudom, I 
ma hozzám is eljössz, Uram. Kere- j 
séd azokat, akik keresnek, keresed 
azokat, akik úgy érzik, valami még 
hiányzik, valami még üres belül. 
Köszönöm, Uram, hogy ezeket az 
űröket Lelkeddel töltőd be. Ilyen
kor valami új kezdődik el, valami 
eddig ismeretlen öröm, nyugalom, 
hit és szeretet.

Igen, ez már az örök élet kezde
te. Zs. Adél

Láttuk csillagát!
Mt 2,1

Az írástudók kezében könyv volt. Sok ősi tekercs. 
A bölcsek néha láttak egy csillagot. Az írástudók fris
sek voltak, értelmesek. 12 kispróféta alig ismert köny
véből rögtön tudták az egyetlen helyes választ.
A bölcsek fáradtak voltak. Meg is szoktuk őket róni, 
hogy királyi palotába tévedtek, hiszen tudjuk, mi tud
juk, hol van O...
Az írástudók talán harminc kilométernyire voltak a 
gyermektől.
A bölcsek napkeletről jöttek. Ez a napkelet lehet bár
hol, lehet a fö ld  végén, lehet Egyiptomban, de lehet 
Júdeábán is. Az írástudók tudtak mindent.
A bölcsek semmit.
Az írástudók biztosan tudják már, hogy csak egy Isten 
van. A bölcsek, lehet, hogy sokban hittek, vagy a csilla
gokban. Az írástudók tudták, hogy közel az idő.
A bölcsek csak találomra indultak. Egy éve, két éve, 
egy hónapja?
Máté semmi közelebbit nem mond. A zt sem tudjuk, 
hányán voltak. A papok, írástudók biztos többen vol
tak. Hányán? Abban az országban több ezren.
Több ezren tudták, mit írt Mikeás. Több ezren tudták, 
hogy hol van Betlehem. Sok ezren tudták, hogy egy 
Isten van. A bölcsek tíznél nem lehettek többen. De az 
is lehet, hogy csak hárman voltak.
Sok ezer ember meg sem mozdul, sok ezer ember mit 
sem tesz, sok ezer embernek kezében a kulcs, mégsem 
nyit ajtót. Néhány embernek semmije sincs, csak egy 
hol látható, hol eltűnő csillaga, ajtó nyílik nekik.
Ha valaki azt mondja: Ez a történet nem része az 
evangéliumnak, kilóg a történetekből, ellentmond Lu
kács elbeszéléseinek, az nem tudja, mi az Evangélium. 
Az nem tudja, hogy ez az Evangélium: Néhány ember, 
gyönge ember, valami kis fényre indulni mer, tud kér
dezni, kérni, keresni; néhány ember, kiknek őse nem 
Abrahám, kik nem keltek át a Vörös-tengeren, kik nem 
ettek mannát, nem áldoztak bárányt, kik másféle szent 
tekercseket ismernek, mégis megtalálják Őt.

Látom Máté hallgatóit az első, második, tizedik szá
zadból, x-ik századból, látom már, hogy honnan ez a 
történet: belőlük, belőlünk fakadt.
Mert a történet, ha úgy tetszik, példázat, lényege Az, 
A ki hív, A ki vonz. Csak Őrá hivatkozva, Őt ismerve, 
emlegetve, nehogy eltévesszük Őt, mi, írástudók.

Molnár Béla József

Bibliaismeretet tanítunk...
(Meditáció Ezékiel 37,1-14 alapján)

Aki járt már völgyben, el tudja képzelni annak gyönyörű
ségét: a csordogáló patakocskát, a zöldellő rétet, a lombos 
fákat... Ezékiel nem ezt látta, amikor az ÚR lélek által 
letette a völgybe. Ez idő tájt Izrael fogságban volt, mert 
elfordult Istentől. Isten Ezékielt választotta ki, hogy általa 
megtérésre intse a népet. A próféta látomása mindenkinek 
jelent valamit. E látomásban nyilvánítja ki Isten tervét, aka
ratát. A völgyben lévő csontok Izrael népét jelképezik, a 
száraz csontok a reményüket vesztett embereket. Isten azért 
küldte a prófétát, hogy prédikáljon a csontoknak, hogy „ők” 
meghallják az igét, mert így önt beléjük lelket az ÚR, hogy 
életre keltse azokat.

Ezékiel nem ellenkezett Istennel, nem rettent meg a cson
tok láttán, hanem engedelmeskedett az Úrnak. A csontok 
egymáshoz illeszkedtek és emberré formálódtak, és életre 
kelt a nagy sereg. Ezékiel elmondta a népnek, hogy az ÚR 
keltette életre őket, és O lehelt beléjük lelket, O nyitotta meg 
sírjaikat. Saját népévé tette őket, s megígérte nekik, hogy 
bevezeti Izrael földjére és újra letelepíti őket. Hinniük kell, 
hogy Isten az egyetlen, kegyelmes ÚR.

Számunkra e látomás, illetve küldetés aztielenti, hogy 
nekünk is hinnünk kell az ÚRban, mert csak 0  bocsáthatja 
meg bűneinket. Ha elfordultunk tőle, akkor is visszatérhe
tünk hozzá, hiszen gyermekeivé fogadott minket. Segít, hogy 
ne hatalmaskodhasson felettünk a Gonosz, és ne vegyen 
rajtunk erőt az erőszak! Segít abban is, hogy ne forduljunk 
el embertársainktól. Ha hiszünk Benne, erőt vehetünk a 
rosszon, a Gonoszon és örökké reménykedhetünk abban, 
hogy Ő mindenkor megsegít és soha el nem hagy. Csak 
hinnünk kell Benne!

Weisz Gertrud, 
a soproni Líceum 

I. f. osztályos tanulója

Emlékezés Vietórisz Józsefre
„Vietór isz  J ó z s e f  volt a nyíregyházi gimnázi

um büszkesége. Diák, tanár, majd igazgató korában 
Vietórisz József nevét hallotta legelőször mindenki, aki 
a nyíregyházi gimnázium küszöbét átlépte." Egykori 
diákjának, Krúdy Gyula  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 gimnázi
um az ő javaslatára vette fe l Kossuth Lajos 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 jól forgatja Vietórisz Józsi" -  
mondták a nyíregyháziak. Jelentős költői munkásságot 
fejtett ki. Versei nemcsak helyi, hanem fővárosi lapok
ban is napvilágot láttak. 1896-ban Budapesten jelent 
meg első kötete „Giuseppe költeményei" címmel. (So
káig ugyanis ezt az álnevet használta.)

<a I

Több kötete jelent meg. Nyíregyházán például 1923- 
ban adták ki Orgonazúgás című versgyűjteményét. 
Versei helyi viszonylatban komoly közönségsikert arat
tak. (Egy választáson a nyíregyházi szavazók megbuk
tatták Fabinyi  T e o f i l  minisztert, mert Vietórisz 
ellene hatásos gúnyverset írt.)

1924-ben érte legnagyobb írói sikere. Ekkor jelent 
meg S e n k i  Pál  című verses regénye. P in t é r  J e 
nő irodalomtörténész szavai szerint ez a mű „elbe
szélésbe öntött líra: egy vidéki tanár pályájának hangu
latos képe. Önéletrajz, s egyben korrajz. A költő stró
fáiban 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 „kőbe vésték". így 1924-ben a tőle vett idézettel 
avatták fe l a Kossuth Gimnáziumban a világháborúban 
hősi halált halt egykori diákok emléktábláját.

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 irt. Utolsó verskötete 1944- 
ben látott napvilágot.

Szabolcs megyében elismert költőnek számított, de 
országos viszonylatban kevés tanulmányt írtak róla. 
(Az egyik a Debreceni Szemlében, 1929-ben jelent 
meg, R a d v á n y i  Sándor  tollából.)

Nagyobb figyelmet keltett m ű f o r d í t ó i  tevékeny
sége. Vergilius verseit ültette át magyarra. Ugyancsak 
lefordította Horatiusnak a Pisokhoz intézett verses le
velét. Mindkettőt az eredeti versformában adta vissza.

Vietórisz szlovákból is fordított. Felfigyelt Tra-  
n o v s z k y  György (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 „Ci- 
thara Sanctorum” (Szentek hárfája M. L.) Régi és új 
egyházi énekek" címmel 1935-ben jelent meg Budapes

ten. Vietórisz munkájáról Pintér Jenő joggal állapította 
meg: „Amilyen szépsége S z e n e 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 Gimnázi
um ünnepségeire. Meghatóak voltak szívhez szóló fe l
szólalásai, 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 elkészítési munkálatokba -  amíg csak 
a hirtelen halál véget vetett életének 1954. december
8-án.

Vietórisz Józsefre, a költőre, tanárra 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

V a l a k i  t e n y e r é n . . .
„0, milyen vakhomályban futnak 
kik nélküled indulnak útnak."

(Keresztury: Esti imádság)

A huszadik századi nagy magyar költő- és iroda- 
lomtudós-generáció kiemelkedő képviselőjét kilenc
venedik születésnapján válogatott istenes verseinek 
kiadásával köszöntötte a Magyar Tudományos Aka
démia, az Akadémia Nyomda és a Magyar Bibliofil 
Társaság. A „Valaki tenyerén...” címet viselő repre
zentatív, számozott kiadásban megjelent könyvecskét 
Monostory Klára művészettörténész, Keresztury De
zső életművének gondozója állította össze; több köte
téből válogatva a verseket. „Az ifjúkori versek töret
len hitről tanúskodó hangja után megszólal a kétke
dés, a belső vívódás. Ez csitul el az időskori versek

újra Istenre találó, nála támaszt kereső soraiban” -  
foglalja össze tömören Monostory Klára az Utószó
ban válogatása lényegét.

Ismert és kevésbé ismert versek, gondolatok. Érzé
sek, amelyek akarva-akaratlanul sokunkban kava
rogtak és kavarognak, azért is hatnak annyira az 
olvasóra. Sokan fedezik fel saját érzéseiket, gondola
taikat a költő soraiban. Mit is lehetne írni ezekről a 
nagyon bentről fogalmazott, nagyon mélyről feltörő 
őszinte -  hosszabb-rövidebb -  költői, tudósi, emberi 
megnyilatkozásokról? Beszéljenek, tanítsanak, erősít
senek hitben a versekből kiragadott sorok:

Vékony volt a templomfal: 
támogatták támfallal 
s megállt sok századot. (Élő középkor)

Alomtalan fel-felriadva vár
békét sok sebzett szív; mini vadmadár
lapul a telep Isten tenyerén,
míg valahol a fellegek felett
némán csordul az örök szerkezet:
jön a tavasz, a lánctépő remény! (Isten tenyerén.)

Mindnyájan egy tő sarjai
vagyunk: az táplál fö l, ami
belőled jön s bennünk alakját váltva
beléd új céllal visszatér, -
s a kör, mely véget sose ér:
formálódó lét örök körforgása, (ökuménia.)

Hiszel, mert apád, anyád hitt, 
s míg kerít a sok halász, 
jó  hinni: mit hiába vársz itt, 
odaát vár új lakás. (Hit.)
A Lángnak volt ö is
hozója, nevelője,
s Pál archiáknak
szabott törvényt belőle.
írástudók, királyok
hatalma összeroppant; —
ö örök példázatokba
fogta a foghatatlant. (Az ember fia.)

A versekhez méltó kiadás, kötet tervezője Szántó 
Tibor, a finom vonalú díszítő rajzokat Szántó Erika 
készítette.

Sebeiken Pálma
1 i i»/
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A Lutheránia a Zeneakadémián
' A Deák téri gyülekezet énekka

r i ,  a 90. születésnapját néhány hó
napja ünneplő Lutheránia decem- 
er 12-én a Zeneakadémia nagy- 
érmében a Magyar Szimfonikus 

í Zenekarral adta elő J. S. Bach H- 
i noll miséjét.
I A „H-moll misét”, a zeneiroda
lomnak ezt az egyik legfontosabb

(kompozícióját, melyet Weltler Je
nő betanításával ugyan éveken át 
énekelt az énekkar, de amit a 
Kamp Salamon által megújított 
ideálok értelmében csak kitartó és 
alapos előtanulmányok elvégzése, 
lépcsőzetesen egyre igényesebb ze
nei feladatok teljesítése után mert 
újra előadni a tizedik ikszében is 
fiatalos -  és egyre fiatalodó -  kó
rus. Ennek örülhettünk az 1993-as 
Bach-héten a Deák téri templom
ban.

Az énekkari előkészületek ener
giabefektetése, s a mű kivételes 
nagyszerűsége arra vezetett, hogy 
hivatásos zenészek összeszokott 
zenekarát kérjék az előadásokra 
partnerül. A Magyar Szimfonikus 
Zenekar vállalta ezt a feladatot; 
előre nem is tudhatták, hogy e ki
rándulásuk a templomi zene terü
letére nem csak egyszerű „hakni” 
lesz, hanem egy -  mindkét félnek 
egyformán eredményes -  hosszan 
tartó kapcsolat kezdete.

A többszöri Deák téri vendéglá
tást most visszahívás követte: a 
Medveczky Ádám vezette zenekar 
saját bérleti hangversenyére kérte 
a Lutherániát előadótársul.

-  „A H-moll mise mindig telt 
ház”, mondják a kezdés előtti per
cekben az Akadémia sokat tapasz
talt tanárai, helyüket elfoglalva 
páholyukban, majd a fiatal szólis
ták magabiztos színpadra vonulá
sát látva még összesúgnak: -  „Fél 
siker!” Nekem persze érdekesebb 
végigpásztáznom a fekete ruhás -  ' 
most még csak díszletnek tűnő -  
hátteret, a létszámra is tekintélyes 
kórust. Egyértelmű az izgalom az 
arcokon: erős fényben, hangverse- 
nyi hangulatban, nem a megszo
kott, pozitívan elfogult közönség 
körében, vajon hogyan szolgálhat 
a templomi együttes? A taps feszé
lyező élményén sokan most esnek 
át először; ez alól szabadítja fel 
őket a „házigazda”, Medveczky 
Ádám mosolya, de még inkább a 
biztos kéz által beintett első hang- 
zatok megszólalása; nem lidérces 
álom tehát: a Lutheránia valóban 
énekel a Zeneakadémián.

Az egyenletes színvonalú zene
kar biztonságot ad, oldódnak a fe
szültségek : már a Kyrie tételekben 
eleven, egymásra ható együttmű
ködésnek lehetünk tanúi. A ro
mantikus hangzásideálon iskolá
zott zenekar vezetője magával sod
ró, nagy ívekben gondolkodó elő
adási módot választott -  mi a Lu- 
therániától sűrűbben tagolt, több 
belső hangsúlyt alkalmazó ének
módot szokhattunk meg az utóbbi 
években. M int később megtudom, 
az énekkar két rövid próba alatt 
alkalmazkodott tökéletesen a más
fajta szemléletmódhoz, csak hiva
tásos együttestől elvárható rugal
massággal.

A Gloria szakasz a szólisták és 
a kórus válaszolgatása. Nehéz, 
majdnem lehetetlen az imádságot 
hitelesen megformálni, színészke
dés nélkül a koncertteremben. Az 
öt fiatal szólistára mégis majdnem 
egyformán átragad a háttér elmé- 
lyültsége, nem technikamutogató 
bravúráriák szólalnak meg hát, 
hanem az ősi egyházi istenmagasz- 
talás hangjai.

A Credo-tól kezdve azután -  
amikor az énekkaré egyre inkább 
a vezető szerep -  lassan-lassan elfe
lejtjük mindazt, ami külsőleg befo
lyásolt. Ezek a Bach idejében evan
gélikus liturgikus keretek között 
nem megszólaltatható tételek a hit 
és a zene olyan mélységeibe vezet
nek, ahol nem számítanak a feleke
zeti vagy az előadásmódot érintő 
különbözőségek. Ekkorra sze
münk nem vizsgálja már a kórus
tagok lelkesült arcát, nem érdeke
sek immár a karmester ihletett és 
ihlető mozdulatai, nem töpren
günk stiláris kérdéseken, de már a 
templomi atmoszférát sem hiá
nyoljuk, hanem belül, a lelkünk 
legmélyén éljük át a hitvallást, 
benne Jézus megváltó tettét: meg
testesülését, halálát és feltámadá
sát, s kicsit később merész remény
ségünket is, a holtak feltámadását, 
s az örök életet.

...És a Sanctus, az üdvözültek 
karának éneke, s az Agnus Dei, az 
egyház békeimádsága olyan életet 
kap Bach hangjai által, ami mellett 
a Lutheránia kitüntető zenei elis
merése, s az évtizedekig tartó elszi
geteltség látványos feloldódása vi
szonylagos, földi értékké válik.

Végül a Dona nobis pacem 
trombitái a helyükre kerülnek, 
megkoronázva a zenekar és a kó

rus pompázatos szólamait..., só- 
hajtásnyi csönd és hálás taps. 
A kórus levonul, s a lassan távozó 
közönség közé vegyülnek tagjai. 
Öröm a találkozás. Van közülük, 
aki hivatásos kórusnak is tagja, 
van, aki a lutherániás élmények 
hatására választotta a zenei pályát, 
s most több száz kilométert utazva 
állt régi társai közé. Jönnek a fiata
lok, kik néhány éve még fasori 
gimnazistaként nyitogatták hang
jukat, s a felnőtt korosztály, kik 
szívesen leállnak néhány szóra ér
tőn elemezni a történteket, időseb
bek és „őslutherániások”, Buda
pest egész területéről. Büszke meg
könnyebbüléssel közeledik Trajt- 
ler Gábor, ki a zenekarban conti- 
nuo játékával az összekötő kapocs 
volt a kórus felé. És végüljön Sala
mon, a „karigazgató”, aki eltérít- 
hetetlenül vezette ezt a kórust idá
ig, ízig-vérig pedagógus, most is 
csak a bajsza alatt dünnyög egy 
„na, jól van, gyerekek”-et, de sze
mén látni az elégedettséget.

Milyen különbözőek ők -  csak 
akikkel hirtelen most szembetalál
kozom -  egyesével, mindegyikük
nek saját sorsa, jelleme van, de ösz- 
szefogja őket az az érzék, ami a 
századokkal ezelőtti művekben 
benne rejlő hitvallás kihallásához 
kell, s az elkötelezettség ezek újbóli 
megszólaltatására... most is itt, a 
Zeneakadémián.

Közreműködők voltak: Gémes 
Szilvia, Váradi H. Zita, Megyesi 
Schwartz Lúcia, Mukk József, Szvé- 
tek László ének, Trajtler Gábor or
gona, Tody Ilona csembaló. Luthe
ránia Énekkar karigazgató: Kamp 
Salamon, a Magyar Szimfonikus 
Zenekar, vezényelt: Medveczky 
Ádám.

Bence Gábor

H i t o k t a t ó k  c s e n d e s n a p j a  N y í r e g y h á z á n

Havonta egyszer találkozik a 
Nyíregyházán, és a környező tele
püléseken hitoktatást végzők csa
pata.

Közös óhajunk volt, hogy egy 
csendesnapot együtt töltsünk hi
tünk mélyítése céljából. Ez 1994. 
november 26-án meg is valósult.

Széli Bulcsú kispesti lelkészt is* 
meghívtuk szolgálatra. A reggeli 
áhítatot Bozorády Zoltán esperes 
tartotta Ján 21,15-17 alapján: 
„...szeretsz-e engem?” Vendéglel
készünk is ebből az Igéből merí
tett: „Legeltesd az én bárányaimat. 
Őrizd az én juhaimat."

Az alábbi gondolatok különö
sen is fontossá váltak számomra:

-  Jézus a mi Főpásztorunk, Tő
le kapjuk a megbízást, követei va
gyunk, bevon szolgálatába.

-  Életünk példájával is taní
tunk.

-  Ha az U rat igazán ismerjük, 
akkor abból a szeretetből, kegye
lemből, amit mi kapunk, tudunk 
adni a gyerekeknek is.

-  Gyerekekkel foglalkozunk: le
gyünk nagyon felkészültek! Min
dig az Ú rra figyeljünk!

-  Fontos, hogy igéket megta
nuljanak a gyerekek, mert később

alkalmas időben a Szentlélek „elő
hozza” azt számunkra.

A délutáni áhítatot Laborcziné 
Sztankó Gyöngyi lelkésznő tarto t
ta Ap Csel 20,28 alapján.

Közös úrvacsoravétellel ért vé
get a csendesnap. Nagyon hasznos 
volt, áldásunkra vált

Babicz Pálné 
hitoktató

FELVETEL 
A NYÍREGYHÁZI 
EVANGÉLIKUS 
GIMNÁZIUMBA 

Az iskola az 1995/96-os tanév
re felvételt hirdet:
a) a nyolcosztályos tagozaton 
(10 évesek) (60 fő)
b) a négyosztályos tagozaton 
(14 évesek) (60 fő)
Kollégiumi elhelyezés lehetsé
ges.
Érdeklődni és jelentkezési la
pot kérni a lelkészi hivatalban 
és az iskolában lehet.
Címünk: 4400 NYÍREGY
HÁZA, Szent I. u. 17-19. 
Tel.: 42/410-031.

„ISTEN ÉLŐ LELKE, JÖ JJ”

Evangélizáció Székesfehérvárott
November 21-től 27-ig egész 

hetes evangélizáció volt Székes
fehérvárott. A hétköznapok esté
jén, majd a vasárnap délelőtti is
tentiszteleten szólt az ébresztő 
ige.

Az 1994/95. munkaévben kü
lönösen is figyelmet fordítunk a 
misszió felé. Ezért ennek a hét
nek a  szolgálatát is a M agyar 
Evangélikus Külmissziói Egye
sület egyik vezetőségi tagja, Ke
rekes Titusz m érnök, főiskolai 
tanár, a  budahegyvidéki gyüle
kezet presbitere végezte.

Az evangélizáció éneke a 244. 
énekünk volt, és ennek első sora 
mindennapi im ádságunk: „Isten 
élő Lelke, jöjj!"

„Áldva szállj le ránk!" Az élő 
Lélek áldását kértük életünkre.

Ennek az áldásnak kibontakozá
sát m utatták be a következő es
ték.

„Égi lángod járja át szívem és 
a szám!" Szívünket, azaz egész 
életünket akarja megújítani, ezen 
keresztül tisztítja meg szánkat, 
tehát beszédünket is.

„Oldj fe l, küldj el, tölts el tűz
zel!" Meg tud szabadítani 
sokféle megkötözöttségünkből. 
A m egszabadítottakat küldi el, 
tüze végzi el, hogy szolgálatunk 
valóban áldott legyen.

„Légy vezérem itt!" Minden
nap kérnünk kell vezetését, ne
hogy eltévedjünk az úton.

„Hadd lehessek szent!" Egye
dül Isten szent, de az ő  szentsége 
által megszentelt lesz minden és 
mindenki, ami és aki ő t  szolgálja.

A jeruzsálemi templom kincsei 
nem voltak szentek, amikor Ne- 
bukadneccár és társai bort ittak 
belőlük. Isten minket is az Ő meg
szentelt edényeivé akar tenni.

„Már e földön lent" A földi 
életben sok a próba, sok a ke
reszt is, de nem siralom völgye. 
Ellenkezőleg: aki Istennel jár, 
megtapasztalja ennek az útnak 
öröm ét és békességét.

De! „Mennybe fölragadj!" 
„H a csak ebben az életben re
ménykedünk Krisztusban, min
den embernél szánalomra mél
tóbbak vagyunk.” ( lK o r 15,19.) 
Isten Lelke reménységgel is meg
ajándékoz és üdvösségre vezet.

Az evangélizációs hetet úrva
csorái közösség zárta.

Dr. Molnár Gyula

SOKNEMZETISÉGŰ EGYHÁZUNK -  MA

Szlovák hagyományok Kiskőrösön
1994. október 30., Kiskőrös: 

nagy napra készült a több ezer lel
kes evangélikus gyülekezet. Évente 
egy-egy istentiszteletet a gyüleke
zet ősi nyelvén, szlovákul tarta
nak. A templom ebben az évben 
volt 200 éves, s emiatt az alkalom 
igazán aktuálissá vált. „Beöltöz
tettük lányainkat a régi szlovák 
népviseletbe. Ma már csak az idős 
asszonyok hordják a bő szoknyát” 
-  mondja egy anyuka. „Noha mi 
már csak értjük, és nem beszéljük 
a szlovák nyelvet, a hagyomány- 
ápolást fontosnak tartjuk.”

A kiskőrösi evangélikusság elég 
sokáig megtartotta régi szokásait 
és nyelvét. Hosszú ideig nem volt 
szlovák nyelvű istentisztelet, mert 
kihaltak a szlovákul tudó lelké
szek, utána pedig nem talált a gyü
lekezet olyat, aki ezt vállalta volna. 
„Régen a 8 órási istentisztelet min
dig szlovákul hangzott, aztán már 
csak a liturgia, végül az sem” -  
mondja a gyülekezet felügyelője, 
Slajkó Pál.

Ennek a nagyfokú elmagyaroso- 
dás is velejárója volt: az iskolában 
magyar lett a tanítási nyelv. Az 
idős emberek még szlovákul szól

nak egymáshoz: ők valóban értet
ték a prédikációt, amit Kecskeméti 
Pál helyi lelkész tartott.

A népviseletbe öltözött lányok 
felálltak az oltár körül. Az énekek 
magyarul hangzottak, mivel a gyü
lekezet szlovákul nem tud olvasni. 
Ez alól csak a tagozatos iskolában 
tanulók képeznek kivételt, ahol ta
nítják a szlovák nyelvet is. Most e 
diákok közül olvastak fel néhá- 
nyan igeszakaszt, imát. A lelkész 
szlovákul -  jobban mondva tótul 
-  mondta a liturgiát és a prédiká
ciót is. A Miatyánkot helyi rend 
szerint, énekelve. A hirdetés ma
gyarul, az Ároni áldás tótul hang
zott. Egy idősebb gyülekezeti tag, 
Ba András szlovák nyelven mon
dott el verseket.

Az istentisztelet után körbejár
tam a beszélgető csoportokat. Ar
ra voltam kíváncsi, ki mennyire 
értette és értékelte az istentisztele
tet.

„Mikor meghallottam a szlovák 
liturgiát, bizony furcsán dobogott 
a szívem” — vallja be egy 66 éves 
bácsi. „Noha én már nem értek 
tótul, a gyülekezet egy része bizto
san értékelné, ha sűrűbben lenné

nek ilyen alkalmak” -  fűzte hozzá 
egy fiatalember. Az új cserkészek is 
ezen az istentiszteleten tettek foga
dalmat. „Mi csak a magyarsággal 
foglalkoztunk eddig a cserkészet
ben, a szlovák hagyományokkal 
nem” -  mondta a csapat egyik tag
ja. Az egyik tagozatos iskolában 
tanuló diák örömmel újságolta, 
hogy részben megértette a prédiká
ciót. A szülők állásfoglalása meg
oszlott: valaki a gyereke miatt 
ment el, valaki a nagymama miatt. 
Hogy ki mennyire értette? Általá
ban nem sokan... Egyszer csak 
közbeszólt egy néni: „Én bizony 
elmondom, miről volt szó. Arról, 
hogy hányszor kell megbocsáta
ni!” És mondta. Tótul idézve, ma
gyarra fordítva. Egy 73 éves néni 
a Miatyánkot is el tudta mondani 
az ősi nyelven. „Az én apám min
den reggel énekelt a Tranoscius- 
énekeskönyvből” -  mesélte egy 
idős presbiter.

És hogy van-e ennek jövője? 
Egy anyuka szerint igény volna, de 
nagyon nagy erő kell hozzá...

Ifj. Káposzta Lajos

( Folytatjuk )

AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI MŰHELY 
1995. január 18-án, szerdán este fél 7 órakor tartja legközelebbi 

összejövetelét a Deák téri Evangélikus Gimnázium Dísztermében.
Előadást tart:

dr. Harmati Béla püspök: „Mai ismereteink kölcsönös egymásra 
utaltsága” címmel.

Az elmúlt ülésre kapott reflexiók értékelése: Poós László és 
dr. Rókusfalvy Pál.

Záró áhítatot tart: dr. Hafenscher Károly 

OFFERTÓRIUM

Néhány gondolat az Egyházi Bíróságok m egalakulásához...
Egyházunk különböző fokú kormányzati testületéi, 

a közgyűlések a közelmúltban üléseztek, s üléseiken
-  többek között -  megválasztották az egyházi bírósá
gok lelkészi és nem lelkészi tagjait.

Megalakultak tehát egyházunkban az egyházi bíró
ságok a Zsinat által e tárgykörben alkotott törvény 
rendelkezéseinek megfelelően. Új fejezet nyílik ezzel, 
hiszen -  túl azon, hogy a törvény szabadon, bármifaj
ta állami beavatkozás nélkül alkottatott - ,  korábban 
soha nem volt ilyen világos és egyértelmű a hatalmi, 
kissé szerényebben: az egyházkormányzati ágak szét
választása. Az újonnan hatályba léptetett törvény 
ugyanis kimondja, hogy bírói tisztet csak az tölthet be
-  sommásan fogalmazva - ,  akinek más megbízatása 
nincs. Ez a körülmény garantálja leginkább, hogy 
bíráink ítélkezésük során tényleg függetlenek lehesse
nek a külső befolyástól.

Nagy szükség volt a bíróságok megalakulására, 
hiszen a törvénnyel egy időben alkotta meg a Zsinat 
az úgynevezett semmisségi törvényt is, mely a múlt
ban elkövetett törvénysértéseket, üldöztetéseket hiva
tott a véglegesség igényével tisztázni, törvényesen le
zárni.

Semmisség megállapítása iránti kereset azonban a 
törvény hatályba lépését (1994. szeptember 1.) követő 
két éven belül terjeszthető elő. Kivétel ez alól az a 
sajnálatos eset, ha a joghátrányt szenvedett ez idő 
alatt halálozik el. Ilyenkor a halálesetet követő egy 
éven belül a törvény által meghatározott személyek 
még előterjeszthetik a semmisségi keresetet. Nagyon 
fontos, hogy ezek a határidők úgynevezett jogvesztő 
határidők, ami azt jelenti, hogy a netán később előter
jesztett keresetet a bíróság érdemi vizsgálat nélkül 
fogja elutasítani, lett légyen egyébként bármilyen 
megalapozott keresetről szó... A határidőket tehát 
mindenkinek nagyon komolyan kell vennie.

A törvény három szinten rendelte el a bíróság meg
alakítását: megyei, kerületi és országos hatáskörrel.

Megyei Bíróságot tulajdonképpen minden egyház
megyében alakítani kellett volna 3 lelkészi és 3 nem 
lelkészi tagból, továbbá 2 főjegyzőből állóan.

A törvény az egyházmegyénkénti bíróságok meg
alakításának nyújtott prioritást, jóllehet -  és itt erre 
is rá kell mutatni korrekten -  már a törvény tervezeté
nek zsinati tárgyalásakor elhangzottak olyan, utóbb 
sajnos megalapozottnak tűnő észrevételek, hogy a 
személyi kör ezt objektíve nem teszi lehetővé; éppen 
ezért a törvény tartalmaz olyan rendelkezést [8. § (3) 
bek.], miszerint több egyházmegye közgyűlésének 
egybehangzó felterjesztése alapján az Országos Pres
bitérium az érintett egyházmegyék illetékességi terüle
tére közös egyházmegyei bíróságot alakíthat.

A fentiekből két fontos dolog következik:
1. Közös egyházmegyei bíróság esetén az érintett 

egyházmegyék a megalakított bíróságban arányosan 
képviselve legyenek.

2. A törvény szerint ilyen bíróságot egybehangzó 
közgyűlési felterjesztés alapján az Országos Presbité
rium alakíthat. Nem vizsgálva most azt, hogy miért 
nem lehetett, vagy miért nem sikerült minden egyház
megyében, de legalább az egyházmegyék többségében 
bíróságot alakítani, a lezajlott választások azt mutat
ják, a közös egyházmegyei bíróság nem kivétel, ha
nem tipikus, ezért nagyon megnőtt a fontossága a 
most hivatkozott törvényhely maradéktalan betartá
sának. Meg kell érteni: ez nem jogászkodó fontosko
dás, hanem a törvényes működés, legitim bíráskodás 
tételes előfeltétele!

A törvény 3. §-a akként rendelkezik, hogy az egyhá
zi bíróságok tagjai első megválasztásuk alkalmával az 
illetékes egyházi elnökség előtt esküt tesznek.

A bírák eddig is tettek esküt, annak szövege azon

ban több évtizedes. Illik odafigyelni, hogy az eskü 
szövege betűjében-szellemében megfeleljen a hatályos 
törvénynek.

Társadalmunk a jogállamiság megalapozásának, 
meggyökereztetésének fájóan szép időszakát éli. Nem 
lehet ez alól kivétel egyházunk sem. Bíráskodási Tör
vényünk igyekszik valamennyi klasszikus jogállami
sági elvet, rendelkezést abszorbeálni. A törvényes ha- 
tályosulás azonban főként rajtunk, embereken, egy
házunk tagjain múlik. Urunk iránti hálával igyekez
zünk mindjárt az út kezdetén megfelelni a kitűzött 
céloknak!

Mint aki a leginkább bábáskodott a most érintett 
törvények megalkotása érdekében, szabadjon kö
szöntenem a megválasztott régi és új bírákat, törvé
nyes működésükre Isten útmutató áldását kérve!

Dr. Gall! István, 
a zsinati elnökség tagja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
IGAZGATÓI ÁLLÁSOKRA

A Zsinat által elfogadott egyházi közoktatási tör
vény előírásainak megfelelően pályázatot írunk ki a 
következő evangélikus középfokú oktatási intézmé
nyek igazgatói állásainak betöltésére:

BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
5600 BÉKÉSCSABA, Szeberényi tér 2.

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
BUDAPESTI KOLLÉGIUMAI 

1077 BUDAPEST, Rózsák tere 1.

LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM 
4400 NYÍREGYHÁZA, Béla u. 1.

HETVÉNYI LAJOS EVANGÉLIKUS LÍCEUMI 
DIÁKOTTHON

9401 SOPRON, Mátyás király u. 21.

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ASZÓDI PETŐFI 
GIMNÁZIUMA

2170 ASZÓD, Szontágh lépcső 1.

Pályázhatnak olyan evangélikus vallású, konfir
mált, erkölcsileg feddhetetlen, az egyházhoz hű peda
gógusok, akik középiskolai tanári végzettséggel ren
delkeznek, s legalább tízéves oktatói gyakorlatuk van.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az idegen 
nyelvek ismerete.

A vezetői megbízás 1995.július 1-jei kezdettel óévre 
szól, eredményes tevékenység esetén meghosszabbít
ható.

Külső pályázó esetében az igazgatói kinevezéssel az 
illető az intézmény rendes, határozatlan időre kineve
zett tanárává válik.

Az igazgató illetményét a közalkalmazottak jogál
lásáról szóló törvény megfelelő paragrafusai értelmé
ben kell megállapítani.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó szakmai 
önéletrajzát, a középiskolai tanári oklevél hitelesített 
másolatát, az esetleges egyéb végzettséget (nyelvvizs
gát) igazoló iratokat, az iskola vezetésére vonatkozó 
szakmai programot és az intézmény továbbfejlesztésé
vel kapcsolatos elképzeléseket, valamint lelkészi aján
lólevelet. A jelenleg is evangélikus gimnáziumban ta
nító pályázók esetén elegendő az iskola vezetésével 
kapcsolatos elképzelések megadása.

A pályázatot 1995. április 15-ig a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Országos Irodájához (1085 Bu
dapest, Üllői út 24.) lehet benyújtani.
Budapest, 1995. január 4.

Magyarországi Evangélikus Egyház
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—-------N A P R ÓL  N AP R A
A törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság 
Jézus Krisztus által jelent meg. Jn  1 ,17

VASÁRNAP N agyon korán , a  hajnali szürkü letkor felkelt 
Jézus, kim ent, elm ent egy lakatlan  helyre, és o tt im ádko
zott. M k  1 ,3 5 ; ( É zs  2 6 ,9 ; Jn  2 ,1 -1 1  -  R á m  1 2 ,4 -1 6  -  Z so lt  
1 0 7 ,1 -2 2 ) A z  im ádság Jézus által m űvelt fo rm ája: egyedül 
felkelni m indenkit megelőzve, kim enni oda, ahol csak za 
vartalan  nyugalom  és csend váija . M indezt ne történeti 
h íradásként fogjuk fel kizárólag! Példának is tekinthetjük. 
Lehet az im ádság helyét is gondosan megválasztani, aho l 
m inden zavaró  tényezőt, összpontosításunkat nehezítő kö 
rülm ényt k izárhatunk. Az im ádság nem a  társadalm i élet 
része, nem  látványosság: keresztyén közösségek közös 
im ádságainál is figyelembe kellene ezt venni.

HÉTFŐ Ez a  nép csak szájával közeledik hozzám , és 
ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem . É zs  2 9 ,1 3 ;  
(2  T hessz 3 ,5 , M k  2 ,1 8 - 2 2 -  lM ó z  8 ,1 3 -2 2 )  M ió ta  létezik 
vallásosság, azó ta  kísérőjelensége a  képm utatás. O lyat m u
ta tn i kifele, am i nem  fedi a  belső tarta lm at. N em  lehet 
eléggé elítélni, és eleget o sto rozták  kívülről em iatt az egy
házat. H ány jóérzésű em bert sodort az  ate isták  táborába  
az egyháziak képm utatása. Bár az  is megszívlelendő, am it 
Bruyére m ond: „H a a  képm uta tó t bán tjuk , az a  veszély 
fenyeget, hogy a  m aszk m ö tö tt az  a rco t is m egsértjük.”

KEDD M ondjatok egym ásnak zsoltárokat, dicséreteket és 
lelki énekeket; énekeljetek és m ondjatok  dicséretet szive
tekben az Ú rnak , és ad ja tok  hálát az  Istennek, az  A tyának  
m indenkor m indenért, a  mi U runk  Jézus K risztus nevében. 
E f  5 ,1 9 -2 0 ;  ( Z s o l t  111 ,1; M k  3 , 1 - 6 - 1  M ó z  9 ,1 -1 7 )  A  d i
cséret és hálaadás m indenkor m indenért -  m ár-m ár lehe
tetlen apostoli elvárás. A z lehet segítségünkre, hogy mire 
tekintettel m ondja ezt az apostol. A rra  a  legnagyobb jó ra , 
melyet nekünk készített el, m elynek örököseivé te tt. Az 
ö rök  élet ajándékára  gondolok. E nnek tu d a táb an  lehetsé
ges az  élet m indengond jáért-bajáért és ö röm éért h á lá t adni 
N ek i és dicsérni Őt.

SZERDA A zoknak pedig, ak ik  e világban gazdagok, p a 
rancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a b izonytalan 
gazdagságban rem énykedjenek, hanem  Istenben, aki megél
hetésünkre m indent bőségesen m egad nekünk. A gazdagok 
tegyenek jó t, legyenek gazdagok a  jó  cselekedetekben, ad a
kozzanak szívesen, java ika t osszák m eg m ásokkal. lT im  
U 1 7 -1 8 ;  (2M ó z  3 2 ,3 1 -3 2 ; Jer  1 7 ,1 3 -1 7  -  lM ó z  1 1 ,1 -9 )  
Nem  szociális p rogram ot hirdet meg a  gazdagokkal kapcso
latban Pál apostol. N em  a m egadóztatásukat, vagy a  kisem-

m izésüket tartja  megoldásnak. A keresztyén szem pontból 
m éltó m egoldás az önkéntes adakozás. Milyen lehetőséget 
hordoz a  gazdagság, hiszen kézzelfogható eszközévé válhat 
a  jó  cselekvésének! Szemben a nincstelennel és a  szegénnyel, 
akinek meg kell keresnie a  jótevés szám ára lehetséges fo rm á
já t ,  a  gazdagnak ad o tt az eszköz, mellyel építheti a  Bizalom- 
(hit) birodalm át, Isten Országát.
CSÜTÖRTÖK K érjetek, és ad a tik  nektek, keressetek, és 

ta lá ltok , zörgessetek és m egnyittatik  nektek. M t  7 ,7 ; (2 K ir  
19 ,14; 5 M ó z  4 ,5 -1 3  -  R ó m  1 ,1 -7 )  Ez az ígérete Jézusnak 
á llandó kihívásként irritá lja  a  bennünk  sorvadozó  h itet, 
m iként egy erős illat. N em  lehet elfelejteni. N em  lehet 
figyelmen kívül hagyni. M int em berségünk végső lehetősé
ge, szól bele kudarcainkba, bukásainkba, félreértéseinkbe, 
elsietett döntéseinkbe. K értünk  m ár, és nem teljesedett be. 
M i volt a  h iba?  R osszul kértü k ?  N em  kértük  a  megfelelő 
időben? Lehetetlent kértünk , m in t Exupéry K is Hercege, 
aki naplem entét a k a r látni a k k o r, am ikor a  n ap  még m aga
san á ll?  T alán  ez az im am eghallgatás kulcsa. Jézus nem  
ígéri, hogy ak k o r ny itta tik  meg, am ikor mi jó n a k  lá tnánk . 
V A L A M IK O R  m egnyittatik . H ogy m ikor, az t csak Ő 
tudja.
PÉNTEK Béküljetek meg az Istennel! M ert az t, aki nem  

ism ert bűn t, bűnné tette  é rtü n k , hogy mi Isten  igazsága 
legyünk őbenne. 2 K o r 5 ,2 0 -2 1 ;  ( É z s  53,11 lK o r  2 ,1 -5  -  
R ó m  1 ,8 -1 7 )  Isten igazságán nem  eshet csorba. E nnek a 
törvénynek m ég a  m egváltás m űve is enged. M ert nem  úgy 
m ent ki m inket a  halálból, hogy sem misnek tekin ti azt a 
halálos ítéletet, am it egy ko ráb b i önm aga érvényesített. 
H anem  ezt a  halálos ítéletet Jézus önként m agára  vállalta, 
így ra jta  fókuszálódo tt az em beriség m inden istentelensége. 
így le tt O  bűnné m iértünk. M i pedig Isten igazságában 
feloldódva, élhetjük életünket, de nem ugyanúgy!
SZOMBAT A z Em berfia sem azért jö tt, hogy neki szolgál

jan ak , hanem  hogy ő  szolgáljon, és életét ad ja  váltságul 
sokakért. M t 2 0 ,2 8 ; (J ó b  19 ,25 ; Z s id  1 2 ,1 2 -1 5 a  -  R ó m  
1 ,1 8 -3 2 )  N em  m ásokból kell szolgákat csinálni, m ások  
m egalázását szükségesnek ta rtan i! Egy angol történész 
szerint azért ad n ak  han g o t a  világvége-hangulatnak m ég 
egyetemi tan áro k  is, m ert ugyanezeknek az  em bereknek 
száz évvel ezelőtt m ég háziszolga já r t, m a pedig m aguk 
m osogatnak  el. N e az  olajfoltos köpeny viselése m iatt 
restelkedjünk, hanem  in k áb b  am iatt, hogy m ás szedi fel a  
szem etet, am it mi d o b tu n k  el. I t t  is érvényes Jézus p é ld á ja : 
keresztyén em bernek nincs szüksége szolgálókra.

N agy Z oltán

"n A VASÁRNAP IGÉJE
LEGYEN MEG A TE AKARATOD!
lTim 2,4-7

ELŐ VIZ

A  b i z t o s  p o n t
Az ókori nagy matematikus, fi

zikus és filozófus, Archimédész 
mondta: „Adjatok nekem egy fix 
pontot, és én kimozdítom a Földet 
a helyéből”. A gondolati kísérlet 
nem lehetetlen -  csupán egy aka
dálya van a sikernek: az, hogy az 
egész világmindenségben nincs 
egyetlen fix pont sem. Tapasztalat
ból .is tudjuk, hogy minden relatív, 
változó. Tudomány, erkölcs, esz
mék, társadalmi formák felbuk
kannak és letűnnek. Az értékeknek 
és gondolatoknak e viszonylagos
ságában az ember kétségbeesve ke
resi, hogy hol találhat biztos fo
gódzót, maradandó értéket.

A biztonság után vágyódó em
ber számára a Biblia mutat utat, 
amikor így szól Jézus Krisztusról:

„... tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz”. Őbenne találjuk meg Is
ten örökérvényű értékét: szerete- 
tét, amellyel felénk fordul. Ő, Jézus 
Krisztus az, aki feltámadásával ki
lépett a múlandóság relativitásá
ból, ezáltal lett biztos ponttá. 
Ezért, akik benne hisznek, bizton
ságra lelnek a változó világban. 
A Jézussal való életközösség, a hit 
az, amely segít tájékozódni utat 
kereső tanácstalanságunkban, bé
kességet lelni lelkiismereti válsá
gunkban, erőt nyerni nehézségeink 
és gyengeségünk legyőzéséhez. Ez 
segít abban is, hogy egymással sze- 
retetben éljünk.

Jézus él. És akármilyen bűnösök 
vagyunk is, Ő mellettünk foglal 
állást. Arra vár, hogy mi is bizal

mat szavazzunk neki. Felénk 
nyújtja kezét, és felkínálja, hogy 
fogózzunk belé.

Fiatalon, tragikusan elhunyt 
költőnk, József Attila soraiból így 
csendül ki a szomjas vágyakozás 
az örök szeretet forrása után:

„Fogadj fiadnak Istenem, 
hogy ne legyek kegyetlen árva!
... Tudod, szívem mily kis gyerek -  
ne viszonozd a tagadásom, 
ne vakítsd meg a telkemet, 
néha engedd, hogy mennybe lás
son."

Szeretet, elfogadás, biztonság 
után szomjazó lelkünk kiáltására 
válasz az ige üzenete: Jézus Krisz
tus tegnap, ma, és mindörökké 
ugyanaz. Jó dolog, ha az Ő kegyel
mével erősödik meg szívünk.

Balicza Iván

Készülünk a Nők Világimanapjára

még valamit a hajléktalanoknak, a 
háborúk menekültjeinek, a ma
gukra maradottaknak, azoknak, 
akiknek már semmijük sincs?

A ghánai nép számára, ahonnan 
a témát kaptuk, mindezek a kérdé
sek ismerősek: a múlt terhes örök
sége, az Afrika országait pusztító 
aszály, járványok, menekültára
dat, mind-mind életüket terhelő 
valóság.

Ez a téma kihívás akar lenni a 
földkerekség valamennyi táján élő, 
felelősen gondolkodó keresztyén 
embere számára: az a közös fel
adatunk, hogy Földünk valóban

minden ember otthonává váljon, 
ahol békében lehet élni, s ahol min
denkinek ju t táplálék.

Egy imádság az imanapi anyag
ból: „Segíts Urunk Lelked által, 
hogy ebben az otthonban egymással 
tudjunk jól együttélni!"

A következő számokban infor
mációkat közlünk Ghána történel
méről, gazdasági életéről, egyhá
zairól, a nők, a gyermekek helyze
téről. Kísérjük figyelemmel ezeket 
a cikkeket, hogy minél jobban 
megismerjük ghánai testvéreink 
életét.

Keveháziné Czégényi Klára

Ebben az esztendőben először je
lentkezünk információs anyaggal a 
március 3-án megrendezésre kerülő 
Világimanappal kapcsolatban.

Távoli kontinensről, kevéssé is
mert országból kaptuk meg az 
imanapi programot: az Afrikában 
lévő Ghana keresztény asszonyai 
készítették el számunkra.

A FÖLD: M INDEN EMBER 
OTTHONA, ez a témája az 1995- 
ös Világimanapnak. Első hallásra 
is észre kell vennünk, mennyi fe
szültség, kérdés és probléma rejlik 
ebben a rövid kijelentésben! Az 
otthon számunkra a biztonságot, a 
védettséget jelenti, az összetarto
zást azokkal, akiket szeretünk, 
akikért felelősek vagyunk. Az ott
hon fedelet jelent a fejünk fölött, a 
megtérített asztal közösségét, a 
holnap reménységét. Mindent, ami 
földi életünket széppé teszi.

De ezt jelenti-e minden ember
nek? Jelent-e az otthon egyáltalán

Nem élt önmagának
Szinte az egész község részvételével kísértük utolsó útjára Pantzer Gertrud nyu

galmazott tanítónőt. Pályáját a soproni evangélikus iskolában kezdte 1939-ben. 
Szorgalmasan résztvett a vasárnapi iskolai munkában, a Leánykörben s állandó 
részvevője volt a gyenesdiási leánykonferenciáknak. A bárkái evangélikus gyüleke
zet 1943-ban hívta meg első női kántortanítójának. 1946-ban a kitelepítés után, sőt 
az államosítás után is az iskola igazgatója lett és maradt is 1961-ig. Tanító-nevelő 
munkáját nagy szakértelemmel és lelkiismeretességgel végezte. Az oktatásügy kivá
ló dolgozója volt. Sok egyházi és világi elismerés mellett kulturmunkása is volt e 
határszéli településnek. Fáradhatatlan volt a gyermek és ifjúsági munkában. Az 
ifjúság számára kisebb színdarabokat is írt s tanított be azok előadására. Vérszerinti 
családja Pantzer Gertrudnak nem volt. Nagy családjának tekintette szeretett gyüle
kezetét, ahol öregek, betegek látogatását, gondozását is végezte. A község határán 
túl is kórházban, szociális otthonokban is sokakat keresett fel s tett bizonyságot 
Urába vetett hitéről. Sokan is várták érkezését. Mély Krisztus hite messzire világí
tott, meleg szolgáló szeretete sokakat támogatott lelki-anyagi dolgokban is. Nem 
volt személyválogató. Nem élt önmagának. Nem kímélte idejét, egészségét. Tette 
amit Ura parancsolt, de azt örömmel és hálára nem vártan tette. Tanítványai és 
munkatársai, de mind a gyülekezet mind a község népe őszinte hálája és tisztelete, 
nyilatkozott meg azokban a búcsúszavakban, amelyek a gyülekezeti felügyelő, mint 
volt tanítvány, az iskola igazgatója, mint utód s a polgármester, a szintén volt 
tanítvány ajkáról elhangzottak. Néhány éve a betegség szobájához kötötte. Nem 
hagyhatta el. Ez az elzártság a testi fájdalmainál is nagyobb fájdalmat okozott 
számára, ö rü lt minden látogatásnak, érdeklődésnek. Szívbántalmakkal került vá
ratlanul kórházba. A remélt gyógyulás minden önfeláldozó próbálkozás ellenére sem 
következett be. Ura november 28-án 75 évesen magához szólította. Temetése decem
ber 2-án volt a harkai temetőben. A hála virágai megszámlálhatatlanul hullottak a 
nyitott sírba s fedték be az elhunyt szülőkkel közös sirhantot. Az igehirdetés alapigé
je Róm 14,7-8. volt. „Közülünk senki sem él önmagának...” Szolgáló életéért hálát 
adtunk. Emlékét igaz szeretettel és hálával megőrizzük.

!  Zoltán László

A Fébé Evangélikus D iakonissza 
Egyesület budapesti o tth o n á b a  18-36 
év közö tti nő testvérek  jelentkezését 
v árja , ak ik  hitbeli in d ítta tásb ó l a  d ia 
konissza éle th ivatást választják , vagy 
d iakón iai szo lgálatba szeretnének állni, 
vállalják  az  o tth o n  közösségi rendjét, 
szívesen vesznek részt idősek, betegek 
k ö zö tt végzendő szerete trpunkában  és 
készek ad o ttság a ik n ak  m egfelelő evan
gélikus hitbeli és egészségügyi képzésbe 
bekapcso lódni. É rdek lődn i és je len t
kezni lehet 1995. m árc ius 1-jéig M ad o - 
csai M ik lós lelkész c ím én: B udapest, 
1015 O stro m  u tca  15. T el.: 201-72-10. 
A  jelentkezéshez szükséges: önéletrajz , 
lelkészi a ján lás és o rvosi bizonyítvány. 
„B oldogok az  irgalm asok , m ert ők  ir
galm asságot n y ern ek !” (M áté  5,7).

SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL 
1995. április 28-tól 30-ig Színjátszó 

Fesztivál lesz a  K IÉ  szervezésében K is
k ő rösön . Felléphetnek  egyházi, iskolai 
színjátszó c so p o rto k . Részvételi díj 600 
F t. Jelentkezési lap o t a  K IÉ  iro d á tó l 
lehet kérn i: 1085 B udapest, H oránszky  
u. 26. T el.: 06/1-1384-144/59

Mezőlakon, Mihályházán és Nagy- 
acsádon ád v en ti esteken igét h irde ttek  
G ö rö g  Z o ltán , P o lgárd i S án d o r és Pő- 
cze Is tván  lelkészek. S zavaltak  és éne
keltek h ittan o s  gyerm ekek, a  v asárnap i 
és ü n n ep n ap i istentiszteleten  pedig  k ö 
zépiskolás leányok  és fiúk a  litu rg iáb an  
segédkeztek.

HOGY ÚJRA SZÓLJON EGY 
HARANG

Perjés egy h a tá rm en ti szlovákiai k is
település. Evangélikus tem plom a tö b b  
m in t száz éves. (Jelenleg B alogpádár 
leányegyháza.) K ü lö n  p ap ja  nincs. 
Rusznyák Dezső sajógöm öri lelkipász
to r já r  ki az istentiszteletek  m eg ta rtásá 
ra. A z öreg  tem plom  h aran g ja  m á r  ré
gen m egrepedt. A m arokny i hívek sze
re tnék  á tö n te tn i, de pénz h ián y áb an  
sem m i rem ényük nincs rá . Szeretnék, 
ha a  m agyarországi hívek segítségükre 
lennének ab b an , hogy az  á tö n té s  k ö lt
ségét ad o m án y o k  révén összeadnák . (A 
m un k ála to k at is i tt szeretnék elvégeztet
ni.) A  gyűjtés elindításához elsőként 
a ján lo tta  fel segítségét az  Ózdi Evangéli
kus Egyházközség lelkipásztora, T ó th  
M elinda, aki várja  a  tám ogatók  jelen t
kezését. C ím : Ó zdi Evangélikus Egy
házközség 3600 Ó zd, Váci M ihály u . 12. 
Lakástelefon: 06/48-473-708.

(hogy ti. megközelítse vagy elérje 
Istent), azt megtette Isten, azzal, 
hogy közbenjáróul elküldte Fiát, 
„aki váltságul adta önmagát min
denkiért tanúbizonyságként a ma
ga idejében”, ő  lett Isten szereteté
nek a bizonysága. Ezt a szeretetet 
látva ébred bennünk a hit, a biza
lom az iránt az Isten iránt, aki nem 
akarja a bűnös halálát, hanem azt 
akarja, hogy minden ember eljus
son erre a hitre, és örökké éljen a 
hit által.

Isten akarata az, hogy erre a hit
re tanítsunk másokat is. Pál apos
tol, aki a levelet írta Timóteusnak, 
ezt az akaratot teljesítette, amikor 
Timóteusnak is a hírnök és apostol 
szolgálatát adta tovább. A mai va
sárnap nekünk szóló igéje pedig 
ma minket rendel hírnökül s apos
tolul, hogy hitre és igazságra tanít
suk a körülöttünk, közelünkben 
élőket. Nem feltétlenül a pogá- 
nyok körében végzendő missziót 
bízza ránk Isten, -  bár még ez is 
megeshetik, -  de azt mindenkép
pen, hogy a felelősséggel ránk bí
zottakat, gyermekeinket, testvére
inket, felebarátainkat Isten szere- 
tetéhez édesgessük a hit boldogsá
gának, az üdvösség örömének 
megtapasztalására.

A Vízkereszt ünnepe utáni va
sárnapok Krisztus dicsőségének 
a világban való megjelenését mu
tatják meg. Ezen az igén keresz
tül úgy ragyog fel Krisztus di
csősége, hogy látjuk az előttünk 
járók, apostolok, igehirdetők bi
zonyságtételében Isten szereteté
nek gazdagságát. Nem úgy m a
gasodik fölénk Isten dicsősége, 
hogy az minket megfélemlítsen, 
hanem hogy inkább magához 
emeljen, szeretete által meggaz
dagítson.

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!

Urunk! Köszönjük, hogy azért születtél 
emberként erre a világra, hogy elhozd a 
mennyei atya szeretetét hozzánk. Add, 
hogy mi is teljesítsük akaratodat, le
gyünk szereteted hirdetői. Ámen.

1994 decem beri szám ában .) A  konfe
rencia nyelve ném et, teljes kö ltség térí
tés t b iz tosít az  In téze t.”

A Magyar Börtönpasztorációs 
Társaság imatémája 

Ja n u á r  15 -én : im ádkozzunk  azért és 
e lm élkedjünk a rró l, hogy ne engedjük, 
az  ügyes je lszav ak b a  b u rk o lt, in d u la
ta in k a t felszító usz ításoknak , mellyel a  
testi és lelki n y o m o rb ó l felem elkedni 
vág y ó k at tip o rju k  vissza a  rem ényte
lenségbe és a  bűnbe.

A K eresztény-Zsidó Társaság 1995. 
ja n u á r  16-án, hétfőn  du. 6 ó ra k o r  a  
M ag y ar Z sidó  K u ltu rá lis  Egyesület 
K lu b jáb an  (V II. G aray  u. 48.) ta r tja  
so ro n  következő  rendezvényét. E lő
ad ást ta r t  D . Koren E m il: „Em lékeim  
a  gyerm ekm entő  m u n k áró l az  ostrom  
a la tt.”

SZÜLETÉS
Tóth Attila szegedi lelkésznek és 

Tóthné Povazsanyecz Ildikó Juditnak 
1994. decem ber 20-án  Á K O S nevű m á
sodik  gyerm ekük született.

HALÁLOZÁS
O k tó b e r  4-én D örg icsén  A kaii, D ö r- 

gicse, K apolcs, B alatonfüred  gyüleke
zetei, vo lt m u n k a tá rsa k , b a rá to k  és ro 
k onság  búcsúztak  Kiss Istvántól, aki 
evangélikus lev ita -tan ító , m ajd iskola- 
igazgató  volt. N ehéz időkben  úgy tu 
d o tt nem zedékeket nevelni és tan ítan i, 
hogy rend és fegyelem volt iskoláiban 
és tan ítványai szeretettel gondoltak  
m indig  vissza rá. H ité t is m eg tu d ta  
ta r tan i és igazgatókén t is csendben se
g ítette  az egyházat. N yugdíjaskén t pe
dig  a  füredi gyülekezet szervezésében 
v e tt részt. F á jd a lm a  volt, hogy nem 
érhette  m eg a füredi tem plom  tervének 
m egvalósítását. A dörgicsei és kapolcsi 
lelkész h irde tte  sírjánál az igét és a  k a 
polcsi igazgató  em lékezett m eg a  jó  pe
dagógusró l. Legyen á ld o tt az  emléke. 
81 évet élt.

Felhívjuk azon  lelkésztestvéreink fi
gyelm ét, ak ik  Neuendettelsauban lel
késztovábbképzésen kívánnak  résztven- 
ni, hogy szán d ék u k at az  É szaki P ü sp ö 
ki H iv a ta lb an  (1125 B U D A P E S T  X II., 
Szilágyi E rzsébet fasor 24.) 1995. II. 
l.-jéig  szíveskedjenek írásb an  bejelen
teni. (R észletes p ro g ram  a L elk ipászjpr

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 9 5 . Január 13 .
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly, de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey 
Béla; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza 
Iván; Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkűt, U. Ördögárok u. 9. de.(fél 
11. Szilas Attila; Csillaghegy, III. Mátyás 
kir. u. 31. de. 10; Óbuda, III. Dévai B. M.jtér 
de. 10. Bálint László; Újpest, IV. Leibstuck 
Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. Deák 
tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Gerőfi Gy 
láné; VII. Városligeti fasor 17. de. II. (úr 
Szirmai Zoltán; du. 6. Muntag Andorn 
VIU. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géz 
VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cs 
lovszky Ferenc; VIII. Karácsony S. u. 31-3: 
de. 9. Kertész Géza; VIII. Vajda P. u. 33. d 
fél 10. Wiszkidenszky András; IX. Thal 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Köbá 
nya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Wiszki 
denszky András; X. Kerepesi út 69. de. 8. 
Szabóné Mátrai Marianna; Kelenföld XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; de. 11. (úrv.) Bencze Imre; du. 6. Fe
renczy Erzsébet; XI. Németvölgyi út 138. de.
9. Csepregi András; Budahegyvidék, XII. 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József 
de. II. (úrv.) Takács József; du. fél 7. Kő 
szeghy Tamás; XIII. Kassák Lajos u. 22. de
10. if). Kendeh György; XIII. Frangepán u. 
43. de. 8. if). 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. Templom 
tér. de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV. 
Juhos u. 28. Kistemplom de. 10. Szabó Ist
ván ; Rákosszentmihály, XIV. Hősök tere. de. 
10. dr. Karner Ágoston; Cinkota, XVI. Bat
thyány I. u. de. fél 11. dr. Selmeczi János; 
Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. dr. 
Selmeczi János; Rákoshegy XVII. Tessedik 
tér de. 9. Kosa László; Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoske
resztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Kosa 
László; Rákosliget, XVII. Gózon Gyula u. 
de. 11. Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc, 
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. imaház) de. 9. Solymár 
Gábor;

v í z k e r e s z t  u t á n i  2. v a s á r 
n a p o n  az oltárterítő színe: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Mt 
6,10; az igehirdetés alapigéje: lTim 2, 
4-7.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 15.30-tól és 17.20-tól. 49 m-es 
rövidhullám: január 14. szombat: Misz- 
sziói Híradó
január 15. vasárnap: Koczor Tamás áhí
tata.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió. 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

L átn iv a ló k : tö b b  m in t tíz v á ro s és 
egyéb nevezetességek.
Jelentkezés és tovább i in form áció : 
M E L B A  T O U R S  1026 B udapest, G á 
b o r Á ro n  u. 80. T el./fax : 135-2929

Festői környezetben, Balatonhoz, Hévíz
hez közel épülő, teljes ellátást biztosító idő
sek Otthonházába jelentkezéseket fogadunk 
el, öröklődő bekerülési lehetőséggel. Nap
fény Otthonház 8316 Várvölgy, Kossuth L. 
u. 67.

Harang és toronyóra villamosítás, auto
matizálás, reális áron, garanciával.
ORBÁN JÓZSEF, Gyomaendrőd, Bocskai 
u. 31. S500 Tel./fax.: 66-386-840

Számítógépes, képesített könyvelőt keres 
a Sajtóosztály. Telefon: 133-6438.

Jó állapotú komódot és ülőgarnitúrát ven
nék. Radosné Lengyel Anna. Tel.: 1673-219

Egyedül élő idős asszony ellátására heti 
5-7 alkalommal nappali 8-10 órára szakkép
zett ápolónőt, vagy ápolásban gyakorlott se
gítséget keresünk. Este: 181-1493, 136-9482.

Fővárosban dolgozó harmincéves diplo
más leány vagyok. Kedvelem a művelt szóra
kozást, sportot, természetet. Keresem a ha
sonló adottságú, független szenvedélytől 
mentes fiatalember ismeretségét. „Boldog 
család".

Münster Tibomé, Horeczky Sarolta 
gim názium i tan ár, a  B udapest-József- 
városi E gyházközség p resbitere decem 
ber 22-en 81 éves k o ráb an  elhunyt. 
H am vasztás u tán i tem etése ja n u á r  14- 
én, szo m b ato n  de. 11 ó ra k o r lesz a  
B udapest-K elenföld i Egyházközség 
tem p lo m áb an  (Bp. X I., Bocskai ú t 10.) 
„A z Ú r  irány ítja  an n ak  az  em bernek a 
lépteit, ak inek  az  ú tja  tetszik nek i” 
Z so ltá ro k  37,23.

A SZENTFÖLDÖN, JÉZUS 
NYOMDOKAIN

8 n ap o s k ö ru tazás -  Á r: 89 9 0 0 ,- F t 
+  repü lő téri illeték
A z á rb a n : repü lő , ho tel, félpanzió, lel
k ip ász to ri kíséret.

Evangélikus
É let

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.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940074/20)
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 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

Sokszor elmondjuk a Miatyánk
nak ezt a kérését. Talán át sem 
gondoljuk igazán, hogy mit ké
rünk ebben az imádságban. Isten 
akarata teljesülését kérjük, de mi 
lehet valójában Isten akarata, ami
nek valóra válásáért imádkozunk? 
Amikor meghal valaki a szerette
ink közül, akit még sokáig szeret
tünk volna a körünkben látni, azt 
mondjuk, -  mintegy önmagunk vi
gasztalására -  ez volt Isten akara
ta. Ha kikerülhetetlenül baj lep 
meg bennünket, akkor is ezzel vi
gasztalódunk: ez volt Isten akara
ta. Hát Isten csak szomorúságot 
akar szerezni nekünk? Istennek az 
az akarata, hogy terheket hordoz
zunk életünkben? Bizonyára Isten 
sokkal többet és sokkal jobbat 
akar adni nekünk, mint szomorú
ságot és terheket! A mai vasárnap 
igéje éppen erről szól, hogy mi Is
ten akarata.

Isten akarata az, hogy üdvössé
günk legyen. Amikor Isten üdvös
ségről beszél, nem csupán a halál 
utáni életről, az örök boldogságba, 
a ő országába való bejutásról szól. 
Ez is benne van az ő megvalósítan
dó terveinek széles perspektívájá
ban. Sőt ez az ő szeretetének a 
legteljesebb mértékben való végső 
beteljesülése. Az üdvösséget azon
ban már itt és most, földi életünk
ben akarja velünk megízleltetni. 
Azt akarja, hogy szeretetével már 
most találkozzunk. Életünk folya
mán úgy ismerhetjük meg őt, mint 
aki most is szeretetből tenyerén 
hordoz minket. Isten szeretetének 
ez a megismerése, elfogadása adja 
azt a bizonyosságot, hogy Isten 
gyermekeiként élünk már most a 
földön és majd az örökkévalóság
ban. Ez az üdvösség!

Isten akarata az, hogy higgyünk. 
A keresztyén hit nem csupán any- 
nyi, hogy elfogadjuk Isten létét, 
valóságát. A hit igazi értelme sze
rint annak az igazságnak megisme
rése, hogy Isten szeretete áthidalta« 
az Isten és az ember közötti mély
séges mély szakadékot. Amit az 
ember nem tudott volna megtenni,
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1994 A CSALÁD ÉVE VOLT

Nemzetközi Családév 1994

400 éve született Gusztáv Adolf svéd király

Gusztáv Adolf, 1594. december
9-én született, atyja IX. Károly 
svéd király. Korán résztvett a kor
mányzásban, fegyverforgatásban, 
bajvívásban. Bátor tengeri hajós
ként vált ismertté. Tizenhét éves 
korában már harcolt a dánok el
len. S még ebben az esztendőben, 
1611-ben rábízták az ország, a 
svéd birodalom vezetését.

Gusztáv Adolf kora gyermeke 
volt. Istentől rendelt feladatként 
szolgálta hazáját, népét. Háborút 
viselt a dánok, a lengyelek, oroszok 
ellen. Mindezekkel a -  legtöbbször 
-  tengeri csatákkal hazája gazdag
ságát, biztonságát szolgálta.

Uralkodása idejére esett az 
1618-ban kezdődött s 1648-ig tar
tott 30 éves háború. Nyugat, 
Észak-, Közép- és Kelet-Európa 
szinte minden országa, fejedelmes- 
sége, valamelyik oldalon résztvett 
ebben a 3 évtizedes csatározásban.

Nem az EGYHÁZ háborúja 
volt a 30 éves háború, de volt — 
kétségtelen -  egyházi vetülete is. 
A tűzfészek a Habsburg Biroda
lom volt. S mivel ennek a biroda
lomnak katolikus fejedelmek és or
szágok voltak a szövetségesei, 
ezért ellenfelei a protestánsokkal 
szövetkeztek. Ezért ez az ádáz küz
delem, ha áttételesen is, de a refor
máció és az ellenreformáció színte
révé vált.

A „nyitány” 1618-ban Csehor
szágban robbant ki a rendi felke
lésben. E rendeket a magyar Beth
len Gábor is támogatta. A Prága 
melletti, Fehérhegyen, 1620-ban, a 
katolikus uralkodóház győzött.

Ekkor úgy tűnt, hogy II. Ferdi- 
nánd német császár megerősítette 
hatalmát s ezzel együtt a katolikus 
egyház már kezdődő ellenreformá- 
ciós törekvését is. Megkezdődött a 
protestánsok üldözése.

Ez volt az a pont, amikor Gusz
táv Adolf svéd király az események 
színterére lépett s nevét egyszers- 
mindenkorra beírta a protestáns 
egyháztörténet fényes lapjaira.

1630-ban, száz évvel az Ágostai 
Hitvallás elfogadása után, Rügen 
szigeténél, 15 ezer svéd harcossal 
partra szállt, hogy a veszélyben lé

vő protestáns testvéreinek hitük 
megőrzésében segítsen. Ugyanis 
ekkor már a 160 ezernyi nagyságú
ra nőtt császári sereg végső leszá
molásra készült az észak-német 
protestáns fejedelmekkel.

Ezzel a segítséggel Gusztáv 
Adolf nem akart birodalma szá
mára sem területet biztosítani, sem 
hadisarcot szerezni. Egyedül a hit
testvéri szeretet volt az, amely ve
zette őt. Protestáns seregével csa
tákat nyert s ez visszaadta a pro
testánsok önbizalmát és hitét, újra 
megnyíltak a templomok s az új hit 
szellemében prédikáltak a papok, 
s élték keresztyéni hitüket a hívek.

A hit gyakorlatában maga 
Gusztáv Adolf járt elöl, hiszen 
minden reggel csapatával együtt 
imádsággal kezdte a napot, kérve 
Istent, hogy legyen velük és hittest
véreivel. A „Ne csüggedj el kicsiny 
sereg” (260.4) harci énekét ma is 
énekeljük.

Természetesen a császár nem 
nézte jó  szemmel Gusztáv Adolf és 
a protestáns fejedelmek sikeres 
győzelmeit s a mögöttük megújuló 
szabad vallásgyakorlatot.

1632-ben az egész császári sereg 
egyesült és végső leszámolásra ké
szültek Gusztáv Adolf és védencei 
ellen. 1632. november 6-án a Lip
cse melletti LÜTZEN mezején 
megütközött a két hadsereg. Itt 
sajnos nem ismétlődött meg Dávid 
győzelme Góliát felett. A hatalmas 
császári túlerő győzött. Gusztáv 
Adolf, aki maga is résztvett a csa
tában, nem engedte, hogy hívei ki
mentsék. Utolsó leheletéig harcolt 
s meghalt népéért, a szabadságért, 
protestáns testvéreiért, keresztyén 
hitéért.

A hagyomány szerint a csatában 
megmaradt svédek egy követ állí
tottak arra a helyre, ahol elesett a 
királyuk. Ez a kő hosszú időn ke
resztül emlékeztette az erre járókat 
a svéd király hitére, tetteire, em
berségére.

Gusztáv Adolf emlékét ma is őr
zi a protestáns világ. Ugyanis az

Az elmúlt esztendő egész tár
sadalm unkban a középpontba 
helyezte a család-kérdést. Konfe
renciák, tudom ányos és a gya
korlati kérdéseket felölelő meg
beszélések a társadalom  minden 
oldaláról közelítették, sokszor 
megoldásokhoz próbálták segí
teni azokat a nehézségeket, me
lyeket a nehéz gazdasági helyzet 
is terem tett napjainkban, külö
nösen is a nagycsaládosok életé
ben. A családdal kapcsolatos 
kérdések igen szétágazóak. De e 
kérdéseknek nem csupán anyagi
materiális oldala volt és van. 
A családok lelkisége, lelkiekben

való közössége, összetartása ta
lán még fontosabb kérdésként 
m erült fel.

Az egyházak a Család-év sok 
eseményében részt vettek és kü
lön is rendeztek alkalmakat, ösz- 
szejöveteleket, melyeken a család 
helyzetét, életét és jövőjét igye
keztek gondjukba venni és segí
teni. O tt voltunk az év eleji deb
receni megnyitón, ahol egyhá
zunk nevében Lábossá Lajos es- 
peres-püspökhelyettes tarto tt 
előadást (lapunkban is közöl
tük). A nyáron több konferencia 
volt, melyen családok vehettek 
részt, együtt hallgathatták az

emlékezetes lützeni csata után két
száz évvel, 1832. november 6-án, a 
Gusztáv Adolf tiszteletére állított 
emlékoszloptól indult el az az egy
házi caritatív szervezet, amelyet 
ma Gusztáv Adolf Egyesület-ként 
ismerünk. (Nálunk Gusztáv Adolf 
Segélyszolgálat elnevezéssel folyik 
ez a munka). Ez az egyesület im
már 162 esztendeje működik Euró- 
pa-szerte, sőt világszerte, segítve 
azokat az egyházakat, gyülekeze
teket, ahol a protestánsok megpró
báltatásokban élnek, ahol szükség 
van a testvéri segítségre. Úgy, aho
gyan egykoron Gusztáv Adolf se
gített élete feláldozásával a német 
protestánsoknak.

Gusztáv Adolf élete, szolgálata, 
segítőkészsége és halála jól példáz
za a protestáns testvériséget, a hit
nek fontosságát és az egymás iránt 
érzett, vallott és gyakorolt krisztu
si szeretetet.

Születésének 400 éves évfordu
lóján az elmúlt év decemberében 
ünnepségsorozattal emlékeztek 
meg Németországban Gusztáv 
Adolf svéd királyról. Az ünnepsé
gen jelen volt a svéd királyi pár, s 
számos magasrangú világi- és egy
házi személyiség. Áz ünnepség áhí
tattal kezdődött a lützeni kápolná
ban, amely azon a helyen épült fel, 
ahol Gusztáv Adolf elesett. Ünne
pi istentiszteletet és megemlékezést 
tartottak a lipcsei Tamás-temp
lomban, majd a polgármester 
adott díszes fogadást a hazai és a 
külföldi vendégeknek.

Mi tagadás, keveset tudunk, s 
keveset emlegetjük Gusztáv Adolf 
nevét s elfeledkeztünk önfeláldozó 
magatartásáról. Nevét befedte a 
feledékenység pora, tettei elhalvá
nyultak a későbbi protestáns már
tírok emlékei mellett. Születésének 
400 éves évfordulóján mégis meg 
kell róla emlékeznünk, mert a ne
véről elnevezett segélyszervezet 
kezdettől fogva „testvérként” tá
mogatta s támogatja a mai napig 
gyülekezeteinket.

Karner Ágoston

E R D É L Y I JA N O S:

A család

M i szép anyának lenni! dús a nő 
H a reng ölén már kisded csecsemő.
Aztán ha szíve szentséggel teli, 
ő sz  apja gondját is ő viseli.
A gyermek, mint a bimbó, gömbölyű, 
Feddhetlen és rá nézni gyönyörű.
Az agg meg össze -  szeme beesik,
Többet sír ő már, mintsem könnyezik.
De másod ízig láthatván magát,
Jó  gyermekét s egy kisded unokát,
M int aki házát jól elrendelé, 
Vándorbotával kész a sír felé;
És más világba szállnak néztei,
Hol nyugszanak volt jámbor ősei.
Van már, ki vészen minden gondot át,
Kit úgy szeret, néz, mint önnön fiát, 
Kinek szülei áldást, nőt ada,
Hogy lenne ő is másod magzata.
S a férfiú áll élte lángdelén,
Erőnek árja habzik kebelén.
Vérében a kedv, semmi nem nehéz,
M it megbir a tag, mit megbir az ész.
És künn a pálya csende s vihara 
Között iparban edződik kara.
A baj mulatság, s hol kivíni tör,
Csak a haszonnal édes a gyönyör.
H a éjjel nappal gondok terhelik,
Ám boldogsággal háza megtelik;
H olott fogadván gyöngéd, puha kéz, 
Minden törődés elfeledve lész.
M ert hogy szerelme tiszta, szent, való, 
M egfoghatatlan és megnyugtató;
A csorduló szív balzsamözöne,
A természetnek istenösztöne.
Ő  boldogságot oszt és elfogad,
Szán, könyörül, de szenved is sokat.
H a szenved, érzi ő a szenvedést,
De nyújt az érzés uj lelkesedést.
H a szán, egy könnyben tengert sim a ki, 
Óh nincsen arra, nincs szó mondani! 
Hogy boldogítson, életét oda 
Adná s mit ahhoz a jó sors ada. 
Mindent feláldoz, szíve telt marad, 
Feláldozásban is meg nem szakad.

EBEÉ az egyházak szemszögéből
Egyházi megfigyelők is részt vettek az Európai Biztonsági és Együttmű

ködési Értekezlet (EBEÉ) október 10-től december 4-ig tartott budapesti 
felülvizsgálati konferenciáján. Az európai, egyesült államokbeli és a kana
dai egyházak közös szervezetének, az Egyházak Emberi Jogi Programjá
nak a részéről -  egymást váltva -  mintegy harminc küldött volt jelen. 
Munkájukról és tapasztalataikról számol be a szervezés és irányítás mun
káját végző Rüdiger Noll lelkész, az Európai Egyházak Konferenciája 
illetékes titkára, aki még a felülvizsgálati konferencia idején válaszolt 
kérdéseinkre.

-  A felülvizsgálati konferencia 
még nem zárult le, amikor vélemé
nyéről érdeklődünk. Az azonban ta
lán már most is mérlegelhető, hogy 
milyen szerepet játszik a budapesti 
konferencia az ún. „helsinki fo lya
matban", és miben áll a jelentősége 
a mai európai helyzetre nézve. M it 
emelne k i ebben az összefüggésben 
külön is?

-  A záródokumentum még va
lóban nem készült el. A konferen
cia jelentősége pedig valójában 
majd csak akkor mérhető fel, ha 
politikai gyakorlattá válik, amit 
ott elhatároznak. A dokumentu
mok önmagukban véve nem sokat 
tesznek.

Az EBEÉ azonban ma egyetlen 
olyan politikai testület Európában

-  és belátható időn belül a jövőben 
is az marad amelynek keretében 
minden állam -  beleértve Kanadát 
és az Egyesült Államokat is -  
egyenlő jogokkal rendelkezve, 
ugyanazon asztal mellett foglal he
lyet. Ez a tény határozza meg a 
budapesti konferenciát is. Az volt a 
cél, hogy az EBEÉ-t felhasználva, 
erősítsék a kapcsolatokat mondjuk 
az Európai Unióban vagy az Euró
pa Tanácsban résztvevő államok és 
a többiek között. Az EBEÉ főtitká
ra már hónapokkal ezelőtt azt 
mondta nekem, hogy Budapesten 
tulajdonképpen egy olyan európai 
rend megtervezése szerepel majd a 
napirenden, amelybe Oroszország 
és az egykori Szovjetunió utódálla
mai is betagolhatók.

A budapesti konferencián ennek 
a rendnek újra a biztonságpolitikai 
vonatkozásai álltak az előtérben, 
így például azokat a missziókat 
értékelték, amelyeket az EBEÉ a 
konfliktusok megelőzésére küldött 
ki. Vita folyik továbbá egy ún. 
„magatartási kódex”-ről, amely a 
katonaság viselkedését szabályoz
za béke idején is. Végső soron arra 
törekszenek, hogy az EBEÉ-t az 
ENSZ konfliktusokat megelőző és 
rendező regionális szervezetévé 
építsék ki, és hogy a hagyományos 
fegyverek leszereléséről folytatott 
tárgyalásokat az EBEÉ-be tagol
ják be. A budapesti tanácskozás -  
ebben biztos vagyok -  lerakja 
majd az alapjait annak, hogy az 
EBEÉ a jövőben gyorsabban és 
hatékonyabban tudjon eljárni e té
ren. Ebben az összefüggésben a 

(Folytatás a 3. oldalon)

igét, együtt erősödhettek hitük
ben, reménységünk szerint több 
családi kérdés megoldódott eze
ken az alkalmakon, az ige gyó
gyuláshoz segített ott, ahol erre 
volt szükség.

Emlékezetes volt az a „nagy
családi” összejövetel, melyet Va- 
dosfán tartottunk, ahol az egy
kor artikuláris nagycsalád mai 
leszármazottai gyűltek össze, 
erősítve a kapcsolatot az egyház 
családjában.

Az októberben tarto tt Orszá
gos Protestáns N apok számos 
rendezvénye a Család-év jegyé
ben folyt le, gyülekezetekben, az 
ország különböző régióiban és 
mintegy betetőzésként a Vigadó
ban rendezett Kulturális Esten. 
Dr. Szentágothai Jánosné és dr. 
Gyökössy Endre vallomása, bi
zonyságtétele a családról, a m a
gyar irodalom gyöngyszemei je
les művészeink előadásában sok 
hallgatójuk szívében m aradandó 
emléket állított.

Az egyházban természetesen a 
családkérdés nem csupán egy év
re szóló „kam pányfeladat” . Ezt 
jelzi az a tanulm ányfüzet is, me
lyet az Ökumenikus Tanulmányi 
K özpont karácsonyra ado tt ki. 
„A család: m int ökumenikus fel
adat” címen. M iután a Vatikán 
és az egyházi világszervezetek, a 
genfi Egyházak Világtanácsa, a 
Lutheránus és Reform átus Vi
lágszövetség és más ökumenikus 
testületek adtak ki nyilatkozato
kat, ez a tanulm ány azt a célt 
vállalta fel, hogy felmutatja a kö
zös keresztyén értékeket és a kö
zöttük meglévő különbségeket 
félretéve, megkeresi ebben a kér
désben a közös szó és a közös tett 
lehetőségeit.

„A  különböző keresztyén fele
kezetek álláspontja némely fon
tos részkérdésben eltérő még 
ugyan, de változások indultak 
meg és vannak folyamatban, 
amelynek során az azonos ele
mek, a közös keresztyén örökség 
egyre inkább előtérbe kerül és 
erősödik az egyházak ökumeni
kus együttműködési készsége” -  
olvashatjuk a tanulmány beveze
tésében.

A család témájához szorosan 
kapcsolódó „kényes” kérdések
kel is foglalkoznak, mint pl. a 
házasság válságával, a válással, a 
családtervezéssel, abortusszal és 
a szexualitással, de „mégsem a 
család jelenlegi válságának be
m utatására törekszünk, hanem a 
keresztyén alapértékekhez való 
ragaszkodás lelkületével a gya
korlati lelkigondozó segítség 
szándéka vezet bennünket... cé
lunk a gyógyítás és a segítség- 
nyújtás.”

A  tanulmány egyes fejezetei
ben olvashatunk arról, mit mond 
a Biblia a családról, az egyházak 
a családról és a házasságról, a 
vegyesházasság kérdéseiről és az 
egyházak válaszát gyűjti össze a 
mai család válságaira. A család 
ökumenikus távlatairól szólva, 
a jövő  képét próbálja össze
gezni.

A tanulmány jó  szolgálatot te
het egyházainkban, hogy a csa
lád ügye ne maradjon 1994. em
léke, hanem erősödjön bennünk 
az az ökumenikus lelkűiét, mely
ben a család és a családi élet kö
zéppontba kerül.
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A n jfts GYERMEKEKNEK_____Jg, A
...ünnepeltünk... együtt, az egész 4 .a ... 

Boldogan, önfeledten kacagtunk egymás jelmezén, 
a máskor komor táblára meg mindenféle vidám dolgot 

rajzoltunk, s így lett igazán otthonos az osztály.
A vidámság, az együtt nevetés öröme igazi közösséggé 
kovácsolt bennünket. És képzeld, engem választottak 

meg bálkirálynőiiek...
Olyan jó lenne, Istenem, ha életünk minden napja egy 

kicsit
ilyen ünnep lehetne. Ha így tudnánk együtt örülni egymás 

eredményeinek, s oda tudnánk állni társunk mellé 
a bajban.

Akkor is, mikor már nem vagyunk bálkirálynők, „csak” 
Zsófi, Erzsi és Marika, a 4.a-ból...

BIBLIAI „KI-KICSODA”

B é ls a c c á r

Bélsaccár babiloni király annak a Nebukadneccar 
királynak volt az utóda, aki elfoglalta, elpusztította és 
kirabolta Jeruzsálemet, és a város lakóinak nagy ré
szét fogságba hurcolta. Bélsaccár egyszer nagy lako
mát rendezett palotájában, ahová meghívta ezer fő
rangú emberét. Előhozatta a jeruzsálemi templomból 
rabolt arany- és ezüstedényeket, melyeket apja hozott 
el a kifosztott városból. Ezekből itták a bort a lakoma 
résztvevői.

Ekkor megjelent egy titokzatos emberi kéz, és írni 
kezdett a falra. A királyon nagy félelem lett úrrá, és 
próbálta elolvasni a falra írt szöveget, de sem ő, sem 
pedig bölcsei nem tudták megfejteni a szavak jelenté
sét. Ekkor a király édesanyja azt javasolta, hogy for
duljanak Dánielhez. Ő az otthonából elhurcolt zsidó 
nép gyermeke, aki már Nebukadneccár idejében ki
tűnt azzal, hogy rendkívüli lélek, tudás, értelem, to
vábbá álommagyarázó, titkot feltáró, és rejtélyeket 
megfejtő képesség birtokosa.

Dániel valóban meg is fejtette a szöveget, melynek 
ez volt a jelentése: „Isten számbavette királyságodat, 
megmért és könnyűnek talált téged. Ezért országodat 
felosztotta a médek és a perzsák között.”

És valóban, még azon az éjjelen elfoglalták a per
zsák Babilont, és megölték a királyt, Bélsaccárt.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Ki-szám-o\ó99
Amint azt a cím is sejteti, ebben a játékban a szá

moké a főszerep. No meg persze egy bibliai könyvé: 
Jónás könyvében kell rábukkannotok számokra. Hét
ről hétre megadok egy újabb számot, s a ti feladato
tok, hogy megtaláljátok, hol és mivel kapcsolatban 
olvashatjuk a kérdéses számot Jónás történetében. 
Lehetséges persze, hogy egy szám többször is meg van 
említve a könyvben. Erre jó figyelnetek! A 3 és a 40 
után ma egy újabb szám vár megtalálásra...

Megfejtéseiteket a lap dátumát követő keddig le
gyetek szívesek postára adni!

A mai keresendő szám a

M e g f e j t ő k - m e g f e j t é s e k

Nagy örömömre az ünnepek idején is sok 
helyes megfejtés érkezett a feladványokra. Eddig 
nem közöltem a helyes megfejtők nevét, de most 
igyekszem bepótolni a lemaradást.

A mozaik lapunk ádvent negyedik vasárnap
ján megjelenő számában a karácsonyi történetet 
ábrázolta. A két „oda nem illő” darabot helye
sen küldte be: Donáth Ferkó (Ózd); Grósz Esz
ter (Nagybörzsöny); ülés Adél (Egyházasdenge- 
leg); Tóth Ildikó (Pápa); Tóth Kálmán és Kata
lin (Budapest).

A kösd össze című játék ugyan nem tartozik 
a beküldendő rejtvények közé, két kedves olva
sónk postára adta megfejtését, a Máriát és a kis 
Jézust ábrázoló képet. özv. Sáli Imréné (Rába- 
paty); Sznopka Csaba (Pilis).

A karácsonyi névkereső helyes megoldása Bet
lehem volt. Akik pedig jó megfejtést küldtek be: 
Bánki Renáta (Inota); ifj. Bors Zoltán (Felpéc); 
Bundity Ede (Soltvadkert); Donáth Ferkó (ózd).

Minden megfejtőnek gratulálok!
I t t  szeretném megköszönni a sok kedves kará

csonyi és újévi köszöntést és jókívánságot, amit a 
megoldásokhoz m ellékeltetek!

„Kemény dió”

Esva Jenőmtkrn

Ha szívesen a rejtélyt megfejtő Dániel nyom
dokába lépsz, most itt a lehetőség. Egy jól ismert 
mondat betűit, egy bizonyos logikai sorrend sze
rint összekevertem. De melyik ez a mondat?

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

I L 0  K N

ROHANUNK
Áll valaki az út mentén 

Karja egyenesen kinyújtva, 
mintha keresztre feszítették volna 
Tenyere behorpadva 
mintha szögek marták volna húsát 

Stoppol
Helyet kér magának rohanó életekben.

Kevesen veszik fe l

Tomay András: Autóstop

álló évet is végig akarom rohanni? Csodálkozások 
találkozások, tűnődések, hallgatások, töltekezés nél
kül?

Újra egy évet kaptunk -  ajándékba. Benne ajándék 
órákkal, percekkel, meglepetésekkel, ajándék-esemé 
nyekkel és találkozásokkal. Ajándék-szeretettel, bará 
tokkal és ismeretlenekkel, ajándék-megbocsátással 
ígérettel, hogy itt van, jelen van, velünk van ő . Ma 
Most. Szól és szólíthatjuk. Hallgat és hallgathatjuk 
Keres és kereshetjük szavát, csöndjét, szeretetét. Bo 
csánatát.

:- ák

Miért rohanunk? Hová akarunk elérni? Mitől fé
lünk, hogy lemaradunk? Honnan késünk el? Miért 
kell szüntelen gyorsítanunk az iramot, hogy lépést 
tartsunk a száguldó világgal körülöttünk, és a szélse
besen múló idővel, ami mindig kicsúszik a kezünk 
közül? Senki sem tud válaszolni ezekre a kérdésekre, 
de azért rohanunk. Van más választásunk? Egyálta
lán, lehetne nem rohanni is? Muszáj mindig kétszeres, 
háromszoros fordulatszámon élni ahhoz, hogy le ne 
maradjunk semmiről, el ne mulasszunk fontos dolgo
kat, és egyáltalán, le ne körözzenek minket emberek, 
események, a környezetünk?

A sétálás, járkálás szavakat már kitöröltük a szótá
runkból, a gyaloglással sem elégszünk már meg. Siet
ni, szaladni sem elég már, ezért autóba ülünk, vonatra 
vagy repülőgépre, talán néhány évtized múlva rakétá
ra, csakhogy minél gyorsabban odaéljünk, eljussunk, 
megérkezzünk, célhoz érjünk. Célhoz? Hiszen alig
hogy megérkezünk valahová, már rohanunk is to
vább, egy másik, előttünk álló cél felé.

Valaki egyszer így írt: „Az óra emberi találmány. 
Amikor az ember rájött, hogy öregszik, beosztotta az 
időt órákra, percekre és másodpercekre, majd ki
mondta, hogy az élet rövid, az idő rohan, és ezzel 
megkezdődött a versenyfutás az idővel.”

Pedig valójában az idő áll, és ma is ugyanaz, mint 
tegnap volt, és holnap lesz. Az idő nem rohan, mi 
rohanunk rajta keresztül. És a nagy száguldásban 
nem vesszük észre, hogy tulajdonképpen nem nye
rünk a versenyfutásban. Sőt, inkább lemaradunk vég
leg, behozhatatlanul. Elmulasztunk találkozni, cso
dálkozni, nézelődni, hallgatni, töltekezni. Elroha
nunk a felénk kinyújtott kezek mellett, nem állunk 
meg rácsodálkozni a szépre, jóra, igazra. Mert sie
tünk, örökösen fontosabb dolgunk van. Nem állunk 
meg fölvenni a STOPOST, aki ott áll az út mellett, 
amerre száguldunk. Pedig helyet kér. Be akar szállni, 
hogy lassuljon a tempónk, hogy tudjunk végre talál
kozni, csodálkozni, nézelődni, hallgatni, töltekezni. 
Hiszen ha ő  beszáll, már célnál vagyunk. Nem kell 
tovább rohanni az úton. Megérkeztünk, ha felvettük 
Őt.

Ami után rohanni kell, az mind földi és ideiglenes. 
Az Otthon, az igazi, és az Öröm, ha arrafelé igyek
szünk, mindenképpen megvár. Hiszen a miénk. Ne
künk teremtetett. De csak úgy érhetünk el, ha közben 
nem rohanjuk át az életet sem. M ert azt is nekünk 
ajándékozta az Isten. De nem elhasználni, hanem 
felhasználni, és főleg: másoknak használni adta. És 
rohanó léptekkel nem lehet hasznára másoknak, és 
Neki sem.

Nagy titok: minden most! Mindig m a van, az adott 
pillanat, amiben tenni kell valami nagyon fontosat. 
Igazán fontosat! Érte. Másokért. A jövő a következő 
pillanat, még nincs itt, most a most van, és ez a fontos. 
Ő is most szól, most hív, most tárja k i a karját, hogy 
felvegyem, és hogy Ő  felvegyen engem. Észreveszem ? 
Nem hajtok-e el szélsebesen mellette? Ezt az előttem

„most már nem nehéz rád bízni magam, 
most már csak te vigyázhatsz rám 
most csak a te türelmed tud rám várni 
most csak te vagy ki megért
most már átadom gondolataim -  én nem jó l bánok velük
most már örülök, ha kijavít gyöngéd érintésed
most olyan könnyű eltévedni nélküled
most olyan zúzmarába öltöztetett fagyot jelent hiányod
most annyira nehéz az út
most annyira kapaszkodom ígéreteidbe
most nagyon árvának és gyengének látom magam
most nagyon gondoskodsz rólam és megerősítesz
most szeretnék az öledbe burkolózva melegséget

könyörögni
most szeretném, ha átforrósítana érintésed 
most egyszerűen meg akarom szüntetni azt ami nem

te vagy
most egyszerűen vonj magadhoz
most kimondhatatlanul szükségem van rád -  most"

Tomay András

Uram, aki ott stopolsz az úton, amerre rohanok, 
add, hogy meg tudjak állni, és felvegyelek az életembe 
-  ma, most.

V.Gy.

A djatok hálát!
Adjatok hálát, mert van hol aludnotok: 

ágyban, matracon, földön, pádon...
Adjatok hálát, mert van mit ennetek: 

kenyeret, pizzát, maradékot, fö ldet...
Adjatok hálát, mert van kivel beszélnetek: 

kedvesetekkel, szomszédotokkal, emberekkel,
rabtársakkal,

fa lakkal...

Adjatok hálát, mert meg lehet állnotok: 
utcán, metrón, erdőben, börtönben, szántóföldön... 

Adjatok hálát, mert van mit csodálnotok: 
reklámokat, vágyakat, lakásokat, fáka t, köveket... 

Adjatok hálát, mert tudtok érezni: 
némán, vakon, sérülten, betegen és torz-szívü 
egészségesen...

Adjatok hálát, mert ott lehettek, ahol most vagytok... 
Adjatok hálát háborúban (mert még tudtok beszélni),

békében,
emberek vitájában, fá k  csöndjében...

Adjatok hálát, mert szerethettek, meri még van kit 
szeretni...
Adjatok hálát, mert élhettek...

Sz. E.

Bach Magnificat-ja a Deák téren
A Magnificat Mária énekének kezdőszava latinul 

(L k 1,46-55). Bach 1723-ban írta meg művét Lipcsé
ben, karácsony ünnepére. A már kész műhöz utólag a 
latin szövegek közé felvett 4 kisebb tételt, melyet egy 
kis együttesnek szánt. A közbeiktatott tételek közül 
kettő német, kettő pedig latin nyelvű volt. Az első ilyen 
tétel a közismert karácsonyi ének, a „Mennyből jövök 
most hozzátok. .."feldolgozása, a többi pedig bibliai és 
liturgikus szövegek megzenésítése. Lipcsében eredetileg 
két karzatról adták elő a müvet, egy nagyobb és egy 
kisebb együttessel.

A Lutheránia 1994 karácsonyán ezt a „lipcsei ver
ziót” szólaltatta meg a Deák téri templomban. Ma
gyarországon most hangzott el először ez a teljes mű. 
A nagy kórus az oltár előtti térben helyezkedett el, a 
kis kórus a közbeiktatott tételeket az orgonakarzatról 
énekelte. Az előadás a Lutherániától megszokott elő
adásban, igényes, az ünnep jellegének megfelelően, is
tentiszteletként hangzott. Advent utolsó vasárnapján 
szólisták és kórusok együttes éneklése, a zenekar pon
tos, szép játéka méltó módon készítette a gyülekezet 
szívét karácsonyi magasztalásra, örömre és hálaadás
ra.

Az előadás szólistái voltak: Z á d o r i  M á r i a  -  
szoprán. Gémes  K a ta l i n  -  mezzoszoprán, S á r d y  
Éva  -  alt, Keönch B o ld i z s á r  -  tenor, B e r c e l l y  
I s t v á n  -  basszus. Orgonán kísért Tra j t l er  G á 
bor.  A négy betétet az orgonakarzaton H e g y e s s y  
H u d i k  M a r g i t ,  A n t a l  M á r i a  -  szoprán, D e-  
m e t r o v i c s  E s z t e r  -  alt, B o g á t i  S za b ó  I s t 
ván -  tenor és G e rz s e n y i  Csaba  -  basszus éne
kelte. Orgonán Z á s z k a l i c z k y  T a m á s  játszott és 
G u lyá s  L a jo s  v e z én ye l t .  A Lutheránia Ének
kart és a Magyar Szimfonikus Zenekart Kam p  S a 
la m o n  vezényelte.

A Lutherániának az év végén komoly teljesítménye

és nagy sikere volt. Már hírt adtunk a Zeneakadémián 
elhangzott h-moll mise előadásról, most a Magnificat 
megszólaltatásáról és még volt egy szereplésük, mely a 
karácsonyi istentisztelet TV  közvetítésében hangzott el 
és sokan láthatták a T V  nézők közül. Itt J. Michael

Itáliában a humanizmussal a „forma szépsége” ke
rült előtérbe; a régieket igyekeztek követni, és eljutot
tak a nemzeti irodalomig.

Németországban a humanista kutatások és tanul
mányok egyházi jellegűek voltak. Reuchün és Eras
mus tevékenysége eléggé ismert. Reuchlin szerkesztet
te meg az első, korszerű héber nyelvtant, és így lehető
vé tette az Ószövetség tudományos szintű tanulmá
nyozását. Erasmus az Újszövetség felé fordította fi
gyelmét.

Rotterdami Erasmus (tkp.: Gerhard Gerhards) 
Rotterdamban született, valószínűleg 1469. október 
28-án. Humanista szokás szerint vette fel szülővárosa 
nevét. Életének elejéről keveset tudunk: Deventerben 
járt iskolába, korán árvaságra jutott, és gyámjainak 
akaratára került a steini kolostorba, amelyet már 
1491-ben elhagyott. Ekkor vette fel a papi rendet.

1506-ban ment Itáliába. Tudásával egyre nagyobb 
tekintélyt és népszerűséget szerzett magának: pápai 
kitüntetéseket kapott, a torinói egyetemtől pedig teo
lógiai doktorátust.

Életének második felében, 1514-től leginkább Né
metországban tartózkodott; szegényen élt, és nagyon 
népszerű volt. 1516-tól kedvezőbbre fordult az anyagi 
helyzete, mert V. Károly császártól évente 400 forin

Bach „Ehre sei Gott..." című, ugyancsak két kórusra 
írt művét énekelték. Mindhárom szereplésük méltó volt 
a 90 éves jubileum ünnepléséhez. Jó volt látni és hallani, 
hogy egyházunk e kitűnő együttese minden területen 
megállja helyét, jó l képviseli egyházi zenélésünk színvo
nalát. Köszönet érte a kórus vezetőjének és minden 
közreműködőnek.

tot kapott. Eleinte Lőwenben, majd 1521-től Bázel
ben tanított az egyetemen, 1529-től pedig Freiburg- 
ban élt.

Egy látogatása alkalmával halt meg Bázelben, 
1536. július 12-én.

*
A 16. sz. egyik legkiválóbb humanistája, tudós filo

lógus és író volt. Többek között kiadott egy gyűjtemé
nyes kötetet közmondásokból, verseket, egy áhítatos 
könyvet, egy könyvet a grammatikai szabályok csök
kentése, egy másikat pedig az üres és egyoldalú, latin 
széppróza ellen. írt a „bolondság dicséretéről”. Sok 
görög szöveget fordított latinra; foglalkozott az egy
házatyák munkásságával.

Kapcsolatot tartott a korszak humanistáival, így 
Thomas Morussal is. Magyar követői voltak, pl.: 
Komjáti Benedek, Pesti Gábor és Sylvester János. 
Henckel Jánossal levelezett.

Sürgette Európa népeinek összefogását a törökök 
ellen, Mohács után vigasztaló könyvet írt II. Lajos 
özvegyének.

*
Két művét külön is megemlítjük.
Eleinte rokonszenvezett a reformációval, Luther 

működésével, de a tanításban ettől elhatárolta magát.

Neki a reformáció csak a latolgató értelem tárgya 
volt. Keményen támadta Luthert, „Diatribe de liberó 
arbitrio" (Értekezés a szabad akaratról, 1524) című 
értekezésében. Luther ugyancsak élesen utasította visz- 
sza Erasmus skolasztikus fejtegetéseit; Augusztinusz és j 
Pál apostol nyomán határozott tanítást adott „az em
beri akarat szolgaságáról” : tagadta és elutasította az 
emberi akaratnak a jóra való képességét, az üdvössé
get pedig egyedül és kizárólagosan Isten kegyelmének 
tulajdonította („De servo arbitrio”, 1525). Ez a luthe
ri reformáció egyik fontos alapjellegzetessége.

Görög filológiai munkásságával, az Újszövetség gö
rög szövegének gondozásával, és első, kritikai kiadá
sával (1516) -  szándéka ellenére! -  nemcsak a refor
máció előkészítésében töltött be fontos szerepet, ha
nem a felvilágosodásnak is előkészítője lett.

Mi elsősorban ezért emlékezünk reá!
B. B.

-sy.
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Aki „rásegített" a reformációra



KARÁCSONY SAREPTÁBAN Riport egy téli szombatról

Egyszerű, kézzel írt és sokszoro
sított meghívót hozott a posta a 
karácsony előtti napokban. A SA
REPTA Budai Evangélikus Szere
tetotthonba hívtak a gyermekek 
karácsonyi ünnepélyére. A kora 
délutáni órákban lázas izgalom töl-

Az istentisztelet után Kecskemé
ti Pál lelkésszel beszélgettem. M ár 
őszülő, de még fiatalos. A hangja 
is.

-  Mennyi felkészülés kell egy 
ilyen istentisztelethez?

-  Sok. Talán a nyelvi rész, ami 
itt érdekes lehet. A szlovák nyelvet 
én iskolában soha nem tanultam, 
csupán szüleimtől hallottam. Vala
mikor Kisbócsán, ahol laktunk, 
édesapám és édesanyám szlovákul 
beszélgettek. Kisbócsa szlovák 
szórvány volt, onnan aztán bejöt
tünk Kiskőrösre lakni.

-  Milyen alkalomból indultak új
ra a szlovák nyelvű istentiszteletek 
Kiskörösön ?

-  Nem nacionalizmusból, csu
pán a hagyomány felújítása céljá
ból. Amikor ezt elkezdtük, nagyon 
örültek neki. Szarvasról járt át idő
közönként vendéglelkész, Nobik 
Erzsébet. Ezt a tényt a gyülekezet 
értékelte. Most én vállaltam el. Ha 
házhoz megyek, idős néniknek úr
vacsorát osztani, akkor ők szlová
kul szólnak hozzám, mert tudják, 
hogy értem.

-  És miért csak évente egyszer? 
Nem lehetne sűrűbben, vagy akár 
mint a hajósi sváboknál, hetente?

-  Nem tudom, hogy milyen 
igény lenne rá ...

-  Akkor miért voltak ilyen sokan 
most?

-  Talán a felolvasást végző gye
rekek miatt. A szülők; ismerősök.

-  Hogy történik a felkészülés?
-  A perikóparend szerinti ige

szakasz alapján először magyarul 
írom meg a prédikációt, aztán Ko
vács Györgyné tanár néni lefordítja 
szlovákra. Ebből kell összehoz
nunk az öregekkel egy olyan szö
veget, hogy az itteni nép megértse. 
Ez azért szükséges, mert a kiskőrö
si ember sok mai szót nem ért, mi
vel itt egy régebbi nyelvállapotot

tötte el a fiatal és idősebb gyerme
kek szívét. Minden gyermek feszül
ten várja a karácsonyt, de ez a vára
kozás különösen megható volt 
ezeknél a gyermekeknél, akik szelle
miekben, és testi értelemben is kor
látozottak. Ha meggondoljuk azt,

használnak. Ha ez sűrűbbé válna, 
akkor nagyon pontosan meg kelle
ne tanulnom szlovákul -  és tótul. 
Ezt már el is kezdtem. Az egyete
men egyik ismerősöm szlovákul ta
nul, s hetente küldi az előadások 
anyagát kazettán, ezeket én rend
szeresen hallgatom -  akár egy táv
oktatás!

(Folytatás az 1. oldalról) 
konfliktusok megelőzésére na
gyobb hangsúly esik, mint a konf
liktusokba való beavatkozásra. Ha 
valamilyen konfliktus más fegyve
res összecsapáshoz vezet, akkor 
annak lezárása tekintetében az 
EBEÉ is tehetetlen marad. Ez épp
úgy érvényes Bosznia-Hercegovi
nára, Örményországra és Azerbaj
dzsánra, Grúziára, a Csecsenföld- 
re, mint minden más európai terü
letre, ahol háború vagy polgárhá
ború tör ki.

Magam, mint aki egyházi megfi
gyelőként veszek részt ezen a kon
ferencián, tulajdonképpen sajná
lom, hogy a konfliktusok megelő
zésének a katonai vonatkozásaira 
ennyire kiemelt hangsúly esik. Az 
egyházak kívánatosnak tartották 
volna, hogy az EBEE budapesti 
konferenciája sokkal nagyobb 
mértékben állítsa a figyelem kö
zéppontjába a gazdasági igazsá
gosság és az emberi jogok kérdé
seit is. Hiszen a gazdasági igazsá
gosságért és az emberi jogokért va
ló síkraszállás ugyancsak a konf
liktusok megelőzését szolgálja. 
Ijedten látjuk, hogy Európa ko
rábbi politikai megosztottsága he
lyére újabb megosztottság lép, és
pedig a szegény és gazdag államok, 
valamint -  az egyes országokon 
belül -  a szegények és a gazdagok 
között. Ezért sajnáljuk, hogy az 
EBEÉ nem kezeli hatékonyabban 
a gazdasági együttműködés ügyét. 
Úgy látom, a nyugati államok a 
gazdasági kérdéseket inkább 
Brüsszelben akarják megvitatni. 
De nekünk, egyházaknak a jövő
ben még inkább sürgetnünk kell, 
hogy az EBEÉ erőteljesebben töre
kedjen a valóban összeurópai gaz
dasági rend létrehozására. Persze 
ezt a munkát nemzeti szinten kell 
elkezdeni: az egyházaknak saját or
száguk kormányától kell előbb igé- 
nyelniök a gazdasági igazságosság 
kérdéseivel való foglalkozást, hogy 
azután az EBEÉ-ben is valóságos 
vitát lehessen folytatni róluk.

-  Hogyan ítéli meg az ún. „em
beri dimenzió" kérdéseinek a keze
lését ezen a konferencián ? Vélemé-

hogy nehezükre esik a beszéd, sok
szor nem találják a megfelelő szava
kat, nem mindig tiszta a kiejtésük, 
most igazán elcsodálkoztunk, akik 
végighallgattuk, amint ádventtől 
karácsonyig, az ígéretektől a betle
hemi beteljesülésig elmondták Jé
zus várásának, megérkezésének 
eseményeit. Közben jelenetek for
májában el is játszották, énekkel 
kísérték mondandójukat, sőt „ze
nekart” is alkottak, amint különbö
ző ritmushangszerekkel ütötték az 
énekek ütemét, pontosan, el nem 
tévesztve a helyes ritmust.

Képeink tanúskodjanak előadá
sukról, szolgálatukról és legyen 
emlék számukra. Az előadást az 
Egészségügyi Gyermekotthon
gyógypedagógusa, Jilling Matild 
állította össze és tanította be. Csiz- 
mazia Sándor igazgató ünnepi áhí
tata segítette a karácsonyi evangé
lium befogadását. Az ünnepélyt 
örömmel nézte és hallgatta végig 
az otthon vendége, Szebik Imre 
püspök, valamint több szülő és ro
kon, és az Öregek Otthonának la
kói is. tszm

-  Tehát akkor alakul valami Kis
kőrösön ez ügyben ?...

-  Ha egyházunk hagyományait 
nézem, akkor mindenképpen fon
tos lenne $ nemzetiségek ilyetén 
gondozása is.

-  Sok sikert kívánok ehhez a ke
ménynek ígérkező munkához!

Ifj. Káposzta Lajos

nye szerint melyek a vitából levon
ható legfontosabb következtetések?

-  M ár korán jelezték nekünk, 
hogy az emberi dimenzió terén Bu
dapesten nem új szabályok, nor
mák létrehozása, hanem a már 
meglévők alkalmazása lesz a fő 
szempont. Ebben sok igazság van: 
amikor például nemrég az ökume
nikus szervezetek Genfben fellép
tek a vallásszabadságnak az albán 
alkotmány tervezetében észlelhető 
korlátozása ellen, az EBEÉ szöve
gei jelentették az egyetlen használ
ható a lapo t Vagy egy másik pél
da : az EBEÉ nemzeti kisebbségek
kel foglalkozó főbiztosa 1992 óta 
fontos intézménynek bizonyult a 
nemzeti kisebbségek és a lakosság 
többségi része között végzett köz
vetítő munkájával, amely szintén 
az EBEÉ normáin alapult. Ezt ál
talában mindenki elismeri, noha a 
médiában ritkán esik róla szó, hi
szen sok akció nem annyira látvá
nyos. Nekünk, egyházaknak per
sze az a véleményünk -  és ezt Bu
dapesten is előadtuk - ,  hogy nem 
elegendő a kisebbségekhez tartozó 
egyes személyek jogait rendezni. 
A nemzeti kisebbségeknek, mint 
csoportoknak is, megfelelő jogok
kal kell rendelkezniük; hiszen mit 
ér, ha egyénileg használhatom az 
anyanyelvemet, de az iskolai okta
tásban vagy a hatóságok előtt 
nem, mert más a hivatalos nyelv. 
Az ilyen közösségi jogok közé tar
tozik egyebek között az is, hogy a 
kisebbség saját kultúrájának és 
vallásának a gyakorlásával ápol
hassa önazonosságát. A jövőben is 
ki fogunk állni ezért.

-  Gyakran mondják, hogy az 
egyházaknak és az ökumenikus tes
tületeknek sajátos lehetőségei és 

feladatai vannak a jóirányú európai 
fejlődés, illetve az EBEÉ támogatá
sa tekintetében. Tulajdonképpen 
miről van itt elsősorban szó?

-  Az egyházaknak és egyházi 
szervezeteknek több sajátos adott
sága van. Az egyik az, hogy pél
dául nekünk az Égyházak Emberi

A ködös, hűvös kora reggelen az 
újpesti buszállomásnál öten-hatan 
összetalálkozunk, tanárok, növendé
kek. Öröm egy hét elteltével újra lát
ni egymást. Vidám beszélgetés köz
ben a busz gyorsan ér ki Fótra. 
A Kántorképző Intézet frissen reno
vált épületének eleven színe jóked
vünket csak fokozza: nem volt hiába 
kerülgetni hosszú időn keresztül az 
állványokat! Mikor beérkezünk az 
épület halijába, már öt helyről szól
nak a hangszerek: a nagyteremből, a 
haliból és a sarokszobából az orgo
nák, a nagy hálóból a harmonium és 
a kis szobából a zongora. Azok a 
növendékek gyakorolnak itt kora 
reggeltől, akik vagy már pénteken 
megérkeztek, mert messze laknak, 
vagy akik a fűtött helyen való gya
korlás kedvéért jóval korábban ide
érkeztek. Erzsiké néni -  intézetveze
tőnk -  szeretettel fogad bennünket, 
és számbaveszi a megérkezőket. Kez
dődik a téli kántorképző tanfolyam 
dolgos hétköznapja.

Rövid megbeszélés, órabeosztás 
után az oktatás öt helyen folyik. 
A tanárok: Kertész Botond egyete
mista -  harmóniumot, Csernyik Ré
ka zenetanár -  szolfézst és zeneelmé
letet, Füke Veronika konzervatóriu- 
mi tanár -  partitúraolvasást és kar- 
gyakorlatot, Makán Hargita konzer-« 
vatóriumot végzett teológushallga
tónk -  egyházi éneket, e sorok írója 
-  orgonát tanít. Az idén felvett hu
szonnyolc növendékből kilencen 
harmóniumoznak. A többiek orgo
nisták. A növendékek a tanároknál 
egyénileg vagy csoportosan jelennek 
meg a beosztás szerint. Előnyt kap
nak azok, akik nagyon messze lak
nak, hogy lehetőleg még délelőtt vé
gezzenek.

Ida harmadikos gimnazista Iha- 
rosberényből, ő még az orgonatanul
mányok elején tart. Richárd kétszáz
ötven kilométert utazik hazáig, to- 
vábbképzős, vagyis van már okleve
le, de jobban szeretne orgonáim: ő 
Bach nagy prelúdiumait tanulja. 
A tengelici Katalin zongoratanárnő: 
orgonista képesítésre is szert akart 
tenni, mert a gyülekezetben igénylik 
szolgálatát. Jó előképzettsége segít
ségével a tanulmányokban nagy lép
tekkel halad. A keszthelyi Észter 
zongoraszakos a pécsi konzervatóri
umban : vele is nagyobb művek meg
tanulása a cél. Judit, a szegedi gim
názium diákja: Bach korálelőjáté- 
kaival most kezd ismerkedni. A tót- 
komlósi János még Debrecenben is
merte meg az orgonajáték alapjait. 
Gazdálkodó család dolgozó tagja. 
A nehéz fizikai munka ellenére ő is 
Bach korálelőjátékait játssza.

Jogi Programja keretében Európa 
minden országában vannak tag
egyházaink, és így jó áttekintéssel 
rendelkezünk. Ügyanakkor az 
egyházak közvetlen kapcsolatban 
állnak az emberekkel, és ennek kö
vetkeztében lehetőségük van arra, 
hogy a más szinten tevékenykedő 
szervezetekkel szemben éppen a 
hátrányos helyzetűek hangját szó
laltassák meg. Végül: az evangé
lium alapján az emberi élet minden 
területével foglalkoznunk kell, és 
ez azt jelenti, hogy nem tartozunk 
azok közé a társadalmi szervezetek 
közé, amelyek csak egyetlen témá
ra összpontosítanak. Ugyanakkor 
ez az adottság az olyan összefüggé
sek felismerését és képviseletét is 
elősegíti számunkra, mint például 
az, hogy az emberi jogok tisztelet
ben tartását is döntő fontosságú
nak kell tekinteni a biztonságpoli
tikai és gazdasági kérdésekben.

Az Egyházak Emberi Jogi Prog
ramja kezdettől fogva, 1975-től 
érintkezik az EBEÉ-vel. Ennek so
rán az egyházak mindig átadták 
sajátos tapasztalataikat. Az egyhá
zak ökumenikus közösségében 
már régóta tanuljuk a konfliktu
sok erőszakmentes rendezésének a 
módját, és azt, hogy miként kell 
kiállni egy-egy adott helyen az em
berekért. Ezekkel a tapasztalatok
kal akarjuk segíteni az EBEÉ-nek 
azokat a misszióit is, amelyek a 
konfliktusok erőszakmentes meg
oldását szolgálják.

E helyen bizonyára nem szüksé
ges külön hangsúlyoznom, hogy 
nekünk, keresztyéneknek és egy
házaknak egészen különleges indí
tékból és egészen különleges mér
ték szerint kell cselekednünk: Jé
zus Krisztus evangéliuma alapján. 
Ez nem áll egyetlen más társadalmi 
szervezetre sem.

-  A z Egyházak Emberi Jogi 
Programjának összesen mintegy 
harminc megfigyelője vett részt a 
felülvizsgálati konferencián. M i 
volt a céljuk, és milyen módszereket 
alkalmaztak?

A paksi Edit zongoratanárnő: 
gyülekezeti szolgálat érdekében is
merkedik második hangszerével, az 
orgonával. Feri Hidasra igyekszik 
haza, most egy régi mester, Bruhns 
egyik nagy prelúdiumát gyakorolja.

Közben megszólal a kolomp, 
amelynek hangját minden Fótot is
merő öreg vagy fiatal igen kedveli. 
Negyven évvel ezelőtt is ez szólított 
ebédhez. Erzsiké néni ízletes étellel 
vár mindenkit az alagsori ebédlőbe.

Ebéd után a Pest környéki növen
dékek következnek. Galgagyörkről 
Anikó, Csővárról Bea, Pestlőrincről 
Margit, Kispestről Anna, Vecsésről 
Dorottya. Csak akkor sietnek, ha 
kántori vagy más gyülekezeti szolgá
lat szólítja őket. Vannak, akik még 
a korátok tanulásánál tartanak, de 
van olyan is, aki Bach egyik legnehe
zebb előjátékával is megbirkózik. 
Karácsony előtt azonban mindenki
nek jut egy, az ünnepre alkalmas 
kedves kis előjáték, pásztorát vagy 
bölcsődal. így a gyülekezeteknek is 
van öröme a zenei meglepetésben.

Külön csoportot képeznek azok a 
növendékek, Csaba, Gabi és Zsófi, 
akik orgonát más intézményben, 
konzervatóriumban vagy zeneisko
lában tanulnak. Orgonaórát itt nem 
kapnak, hiszen hangszert csak egy 
tanártól lehet tanulni, ők  hárman 
azért jönnek Fótra, hogy azokat a 
tárgyakat tanulják, amelyeket isko
lájukban nem tanulhatnak, de itt el
sajátíthatnak: liturgika, egyházi 
ének, partitúraolvasás, kargyakor
lat, orgonaismeret. És még valamit, 
ami a kántori szolgálatban igencsak 
fontos: a rögtönzés alapelemeivel is
merkednek meg, hogy a korátok elé 
kis bevezetéseket, előjátékokat tud
janak játszani, szépeket és zenei szer
kesztésben szabályosakat. Egyiküket 
ezek a tanulmányok segítik a tanár
képző főiskola karvezetői szakára 
való felvételben.

Kicsit hosszabb orgonaórát kap 
Tamás, aki Brassóból utazik ide. 
A távolság miatt csak ritkábban tud 
jönni, de a feladott nagyobb anyag
ból szépen felel óráról órára. Nagy 
reménye lehet, hogy hét társával 
együtt megkapja a kántori oklevelet, 
melyet bizony nem mindenki tud 
elérni a követelmények magas szín
vonala miatt. A reménység szerinti 
idei nyolc oklevél kimagasló szám, 
nyári tanfolyamok és sok-sok őszi
téli szombat kemény munkája áll az 
eredmény mögött.

Nem siet haza János, ö az intézet 
bentlakója. Az erdélyi Kiskapus 
kántora volt eddig, most egyházunk 
kántorképzős ösztöndíjasa. A ko
lozsvári teológiára való felvételre is

-  A budapesti konferenciára há
rom súlyponti témát választot
tunk: a rasszizmust és idegengyű
löletet, a vallásszabadságot és a 
nemzeti kisebbségek ügyét. Ez 
utóbbiról tavaly nagyszabású ta
nácskozást tartottunk Budapes
ten, és most ennek az eredményeit 
akartuk átadni az EBEÉ konferen
ciájának. A rasszizmus és az ide
gengyűlölet összefüggésében úgy 
látjuk, sürgősen cselekedni kell, 
mert manapság csaknem minden 
európai országban erőszakos cse
lekményekre kerül sor az idege
nekkel szemben. A vallásszabad
ság kérdése pedig ismét időszerűvé 
vált, mert sok egykori szocialista 
országban új alkotmányt és törvé
nyeket készítenek, amelyek a val
lásszabadság ügyét is érintik.

-  Az Európai Egyházak Konfe
renciájának emberi jogi munkacso
portja, valamint az Egyházak Em
beri Jogi Programjának a bizottsá
ga néhány héttel ezelőtt Budapesten 
tanácskozott. Hálásak lennénk, ha 
munkájukról rövid tájékoztatást 
kaphatnánk.

-  Mindkét bizottságnak az a fel
adata, hogy a titkárság tevékeny
ségét kisélje figyelemmel, és készít
sen javaslatokat munkájára nézve. 
Azzal a kérdéssel kell foglalkoz- 
niok, hogy a közeljövőben melyek 
lesznek a kiemelt feladatok az em
beri jogokkal kapcsolatos egyházi 
tevékenység területén és az EBEÉ 
összefüggésében, összetételüket 
úgy alakitottuk, hogy minél több 
egyháznak a hangja juthasson szó
hoz az e kérdésekre adott válasz
ban.

Az emberi jogi kérdésekkel kap
csolatos munka terén a következő 
évekre a vallásszabadságot, vala
mint az egyház és állam kapcsola
tát választottuk súlyponti témául. 
Folyamatos tanulmányi munkát 
alakítunk ki, amely az egyházakat 
hivatott segíteni, hogy megfelelő 
módon tudjanak hatást gyakorol
ni az egyes országokban végbeme
nő folyamatokra. Ezzel összefüg-

itt készül. Vele együtt még nyolc nö
vendéket oktat Kertész Botond har- 
móniumra, alapfokon, ők  többnyire 
pestiek vagy Pest környékiek: Zsu
zsi, Lídia, Észter, Attila, Pista és a 
három Éva. Utolsó növendék rend
szerint a csurgói Kati, aki már nem 
utazik haza. Itt száll meg éjszakára. 
Lefekvésig is gyakorol még, hiszen 
hét közben alig van módja erre: faso
ri diák. E gimnázium mellett nem 
könnyű az oklevelet megszerezni, pe
dig ez a célja.

A hatórás buszt még elérjük néhá- 
nyan, akik utolsónak maradtunk az 
intézetben. Dolgos, szép napunk 
volt. Tanárok és növendékek őszinte 
szeretettel kívánjuk: „Viszontlátásra 
jövő szombaton!”

Trajtler Gábor

A  f e k e t e  l o t t ó ,  
a v a g y  s z á z  b o lo n d  

ö s s z e fo g
(„A bolondok meghalnak 

esztelenségük miatt.”
Péld 10,21)

Volt egyszer száz bolond, akiket 
szörnyen bosszantott, hogy innen is, 
onnan is azt hallották: a széles és nagy 
forgalmú autópályán vaktában átro
hanni életveszélyes. És mert nagyon 
szerették mindig azt tenni, amire éppen 
kedvük szottyant, elhatározták, hogy 
bebizonyítják: ebből egy szó sem igaz.

Csúcsforgalom idején felsorakoztak 
a járda szélén, egymástól méterenkénti 
távolságra, és adott jelre behunyt szem
mel nekiiramodtak, át a túloldalra. 
Eközben kilencvenen meghaltak, de tí
zen átjutottak. Ezek másnap ugyanígy 
cselekedtek. Közülük egyetlenegy ma
radt életben.

Ez az egy bolond aztán elkezdte be
járni a vidéket, s híresztelni: Lám, én 
kétszer is megtettem, ami állítólag igen 
veszélyes, és íme: kutya bajom!

Hittek is neki kilencvenkilencen, s 
ezek vezérükkel pontosan ugyanazt 
tették, amit bolond elődeik. így megy 
ez azóta is, és a megmaradt egy bolond 
mindig százat csinál.

Cifra csokrot'köthetnénk azokból a 
módokból, amelyekkel emberek bene
veznek a „fekete lottó“-ra. Itt 100 sors
jegyből 99 előbb vagy utóbb nyer. Ki 
mit: gyűlölséget, elárvulást, betegséget, 
halált.

Van-e bátorságunk fölfedezni, ha 
valamelyikre hajlamosak vagyunk?

gésben Kovách Attila püspök fon
tos előadást tartott a rendszervál
tozás utáni magyarországi helyzet
ről. Emellett elhatároztuk, hogy 
tanfolyamot rendezünk az emberi 
jogi kérdésekkel foglalkozó egyhá
zi munkatársak számára, továbbá 
új tanulmányi csoportot alakítunk 
a rasszizmus témájáról, és tanács
kozást rendezünk a katonai szol
gálat lelkiismereti okokból történő 
megtagadásáról.

-  Volt-e kapcsolatuk a megfi
gyelőiknek a felülvizsgálati konfe
rencia alatt a magyarországi egy
házakkal, illetve létrejött-e valami
lyen együttműködés közöttük?

-  Természetesen igen! Először is 
meg kell említenem, hogy minden 
megfigyelőnk az ökumenikus Ta
nács helyiségeiben lakott, és ott 
tartották valamennyi tanácskozá
sukat. Hálás köszönetünket fejez
zük ki ezért a rendkívüli vendég
szeretetért. Mindenki igen jól érez
te itt magát. Kovách püspök és 
Vörös Éva testvéreink végigkísér
ték megfigyelőink munkáját, és a 
magyarországi egyházak kitűnő 
képviselőinek bizonyultak. Sok 
mindent megmagyaráztak és sok 
mindenben segítettek.

Emellett az Ökumenikus Tanács 
az EBEÉ találkozó alkalmából 
ökumenikus istentiszteletre bocsá
tott ki meghívást, továbbá foga
dást rendezett a diplomatáknak, a 
sajtó képviselőinek és az Egyházak 
Emberi Jogi Programja bizottsá
gának. Mindez fontos lehetőséget 
biztosított kapcsolatok teremtésé
re és ápolására. Néhány megfigye
lőnk előadást tartott gyülekezetek
ben, teológiai főiskolákon, továb
bá istentiszteleteken köszöntötte a 
gyülekezetét. Végülis nem minden
napi dolog ilyen sok nemzetközi 
egyházi szakembert vendégül lát
ni; úgyhogy ennek hasznából a 
gyülekezetnek is részesedniök kell.

Persze a legtöbb megfigyelőnk 
nem csupán azért jött, hogy maga 
beszéljen, hanem hogy figyeljen, és 
a lehető legjobban megismerje a 
magyarországi helyzetet. Ezekért a 
lehetőségekért különösen hálásak 
vagyunk. K. A.

SOKNEMZETISÉGŰ EGYHÁZUNK -  MA

Szlovák hagyományok Kiskőrösön

Bodrog Miklós

EBEE az egyházak szemszögéből
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N A P R Ó L  N A P R A
Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és 

délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Lk 13,29

VASÁRNAP Az Úr mondta: „Nem maradok el tőled, sem 
el nem hagylak téged.” Ezért bizakodva mondjuk: „Velem 
van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” Zsid 
13.5-6 (Jsir 3,57; M t 8,5-13; Rám 1,14-17; Zsolt 107,23- 
43) Megcselekszi az Isten -  embereken keresztül; régi 
felismerés. De mi van akkor, ha valakit elhagynak az 
emberek? Hogyan munkálkodik egy egyedül hagyott em
ber életében? A válasz nem könnyű, ha adható egyáltalán. 
Mégis az evangéliumok és személyes tapasztalataink alap
ján állíthatjuk a Lélek reánk találásainak valós tényeit. 
A Szentlélek nincs emberi közösséghez kötve, de a Lélek 
munkája felébreszti az éhséget a közösség iránt, és a közös
ségteremtés újabb -  és újabb kísérleteire sarkall.

HÉTFŐ Dániel emeleti szobájának ablakai nyitva voltak 
Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térdenállva 
imádkozott és magasztalta Istenét. Dán 6,11 (Károli sze
rint: Dán 6,10) (IThessz 5,16-18; Ézs 19,19-25; Rám 
2,1-16) Látszólagos külsőségek néha nagyon fontos jelzői 
lehetnek annak, hová és kihez tartozunk valójában. Ha 
Dániel nem ezek szerint a külsőségek szerint imádkozik, 
akkor az ő vesztét akaró emberek nem vádolhatták volna 
be őt a királynál, nem került volna az oroszlánok vermébe, 
az ÉLETVESZÉLYBE, de a bizonyosság sem vált volna 
megtapasztalhatóvá. Ha minden külsőséget felesleges sal
langnak minősítenek (minősítünk), fennáll a veszély, hogy 
minden összeütközést elkerülnek (megúszunk), de ezzel 
együtt a tartás, a GERINC is odavész.

KÉíDO Ezt mondta az ÚR: Nem átkozom meg többé a 
földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szán
déka ifjúságától fogva. lM óz 8,21 (2Tim 2,13; ApCsel 
10,21-35; Rám 2,17-29) Az emberek kamaszként már min
denre kaphatóak. Isten ígéretet tesz, hogy nem átkozza 
meg többé a földet az ember miatt, pedig végeredményben 
semmi sem változott. Noéban és utódjaiban nem egy kivá
lóbb emberi minőségnek ad zöld jelzést a Teremtő. Az 
ember már nem a teremtés koronája többé. Immár nem 
érte van a természet. Isten elválasztotta tőlünk a természeti 
világot (bioszférát), hogy az emberi nem önálló „jogi sze
mély” legyen Isten ítélőszéke előtt.

SZERDA Ami ugyanis nem látható belőle: az ő örök 
hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotá

sainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Rám 1,20 
(5Móz 10,14; Jn 4,5-14; Rám 3,1-20) A Mindenható 
megmutatja magát annyira, hogy hozzásegítsen a felisme
réshez : VAN ISTEN! A nagy kérdés az, mi következik a 
felismerés után. Csak ne az legyen, amit az apostol így 
nevez: a szív elsötétedése. A megvilágosodás élménye után 
a legnagyobb sötétségbe is vissza lehet zuhanni, ha nincs 
velünk a kegyelem és az állhatatosság adománya.
CSÜTÖRTÖK Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és 
Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisz
tusnak a halottak közül való feltámadása által élő remény
ségre. 1 Pét 1,3 (Zsolt 142,6, Jn 4,27-42; Rám 3.21-26) Az 
„irgalom” és az „anyaméh” szavaknak a héber nyelvben 
ugyanaz a töve. Ez segíthet nekünk annak megértésében, 
miért kapcsolódik az irgalom az újjászületéshez. Bár nem 
Isten irgalma szül újjá önmagában, hanem a Jézus feltáma
dása által megnyilatkozó atyai irgalom, mint a hideg földet 
átmelegítő napfény kelti ki bennünk az örökkévaló élet 
reményének csíráját.

PÉNTEK Állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő 
pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesitőjé- 
re. Zsid 12,1-2 (Zsolt 23,13; Lk 4,22-30; Rám 3,27-31) 
A tényleges emberi feladat hasonló a sportpályán futó 
versenyzőéhez, persze nemcsak a testi erőfeszítést kell felfe
dezni a képben, hanem az akarati tényezőt is. Kitartást és 
inunk szakadtáig való erőfeszítést vetít elénk a szentíró, 
mint keresztyén sorsot. Mi ad erőt nekünk „futásunk
ban”? A PÉLDA. „Felnéz valakire” -  ismert a kifejezés. 
Itt ilyen értelemben szól nekünk a buzdítás: nézzünk fel 
Jézusra, mert az O példájából valóban meríthető erő.

SZOMBAT Akkor így válaszolnak neki az igazak: Mikor 
láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? A király 
így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai 
közül, velem tettétek meg. M t 25,37.38.40 (2M óz 23,9; 
ApCsel 13,42-52; Róm 4,1-12) A teológiában sokat emle
getett valós jelenlét (reális presentia) példázatával van dol
gunk. Jézus a legkisebbekkel (akiket levegőnek néznek, 
akik társadalmi befolyása a nullával egyenlő, akik éppen 
olyan helyzetben vannak, hogy segítségre van szükségük), 
tehát azokkal azonosítja magát, akikről csak számokban, 
százalékokban „szociális, menekültügyi és egészségügyi 
problémákként” szoktak emlegetni.

Nagy Zoltán

A VASARNAP IGEJE
ISTEN SZERETETÉBEN ÉLNI JÓ
Í J n  2 ,3 -6

ÉLŐ VÍZ

Kettősség
A tévé népszerű műsorában 

nemrég kibékülő haragosokat lát
tunk. 10-20 éve egymással nem be
szélők, akik valamiért elhidegül- 
tek, rosszba lettek, most könnye
dén jelentették k i: -  „Én nem ha
ragszom."

Érdemes lenne elgondolkozni 
azon, hogyan jutnak ide embe
rek... Ez harag is, meg nem is. 
„Kettősség”, ami nehezen magya
rázható. -  De ugyanakkor ez a ket
tősség nagyon is jellemző az em
berre. Bibliánk beszél arról, hogy 
az ember evett a jó és rossz tudás 
fájáról. A „tudás” azonban nem 
azt jelenti, amire itt gondolunk. 
Mert azóta az embert egyáltalán 
nem valami plusz, pozitívum, vagy 
többlet jellemzi, hanem az, hogy 
őrlődik a jó és rossz között. Azt 
szoktuk mondani, hogy a tudás 
„hatalom” de ez a mondás itt 
nem érvényes. Egy szánalmas, si
ralmas állapot jö tt létre. Az ember 
nem csak „tudja” már azóta, hogy 
lehet vétkezni, lehetek engedetlen

Istennel szemben, átléphetem kor
látáit, hanem végzetesen belekerült 
a bűn vonzásába.

Az említett tévés példa is igazol
ja, hogy az ember mindent, jót is, 
rosszat is félszívvel csinál. Harag
szik is, gyűlöl is -  miközben belül 
érzi, hogy ez nem helyes!

Ez a kettősség a bűn. Ma az az 
elvárás, hogy ne beszéljünk a bűn
ről. Csakhogy a dolog nem a sza
vakon múlik. Semmi akadálya an
nak, hogy a bűn szót töröljük a 
szótárból. De vigyázzunk, mert ez
zel még nem szűnik meg az ember 
szánalmas kettőssége, tehetetlen 
őrlődése. A bűn szót kerülő ember 
életében is ott van a „hátha”. Hát
ha mégis van Isten. Hátha mégis 
lesz a halál után számonkérés. 
Hátha mégis van menny és po
kol... Hátha...

Az ember bizonytalanná lett. 
Mindig két dolog közt őrlődik. 
Nincs igazi meggyőződése. Kép
mutató. Nem él, hanem „alakít”, 
mint a színész. Szerepet játszik.

Pál apostol is ismerte, átélte a 
kettősséget: „...nem azt teszem 
amit akarok: a jót, hanem azt cse
lekszem, amit nem akarok, a rosz- 
szat” (Róm 7,19).

Kedves olvasó, ismered-e ezt az 
állapotot? Észre vetted-e már, 
hogy sokszor „kiszalad” a szádon 
egy sértő szó, egy indulatos kifaka- 
dás? Hogy tele vagy önsajnálattal, 
miközben talán káröröm van ben
ned, mikor más bajba ju t . ..

Ki lehet-e jutni ebből az állapot
ból? Jézussal, de csak is Ővele -  
igen. A szabadulás úgy kezdődik, 
hogy megvallom életem kínzó ket
tősségét, a képmutatást, nyugta
lanságot, ami vele jár. Megvallom, 
hogy szeretnék, de nem tudok sza
badulni ettől. A többi már Jézus 
dolga. Ő csak erre a kérésre vár és 
jön, nem utasít el senkit. Ha már 
belefáradtál a kettősségbe és való
ban akarsz szabadulni, átveszi az 
uralmat életed és akaratod felett. 
Nincs szükség többé „kozmetiká
zásra”, hanem jöhet Jézus gyógyí
tó munkája.

Gáncs Aladár

Még a karácsony közvetlen kö
zelében élünk. Nem felejtettük el és 
nem felejthetjük el, hogy mit jelent 
számunkra Isten szeretete: Úgy 
szerette Isten a világot, s benne úgy 
szeretett minket, hogy elküldte az 
ő fiát. Emberré született, testvé
rünkké lett, hogy itt éljen, meghal
jon, s halálával megváltson min
ket. Mindez benne van karácsony 
tényében, a karácsonyi evangélium 
üzenetében. Isten szeret minket. 
Ebben a szeretetben élni jó, mert ez 
a szeretet nem csak üdvösségünket 
készíti elő, s adja meg majd halá
lunk után, hanem már ebben a föl
di életben is körülfog minket, s a 
hitben megad mindent, amire itt a 
földön szükségünk van.

Isten szeretete teljes szeretet. Is
ten szeretete sokszor lett nyilván
valóvá népe életében. Az Ótesta
mentum világában, Izráel népe 
történetében számtalanszor mu
tatta meg Isten az ő szeretetét. 
A pusztai vándorlás évei alatt Isten 
sok jót tett népével, noha ez a nép 
ismételt zúgolódásával egészen 
mást érdemelt volna. A mai vasár
nap evangéliumi igéje is arról be
szél, hogy Isten szeretete megáll a 
betegágy mellett is, és meggyógyít 
a test és a lélek nyomorúságaiból 
is. Ez a szeretet teljes szeretet, mert 
átfogja az élet egész területét. Aki 
Isten szeretete teljességének bizo
nyosságában él, az „megtartja az ő 
igéjét”, igy lesz benne teljéssé Isten 
szeretete.

Isten szeretete a Krisztushoz 
kapcsol. Isten szeretetének megta
pasztalása Isten iránti szeretetre 
indít. Péter anyósáról is azt olvas
suk az evangéliumi igében, hogy 
amikor Jézus meggyógyította őt, 
felkelt az ágyból és szolgálta őt. 
János apostol is arról ír, hogy aki 
ismeri őt, megismerte az ő szerete
tét, az megtartja az ő parancsola
tait. Amint a szülői szeretetet meg
tapasztalt gyermek szívesen él a 
szülei iránti engedelmességben, 
úgy az Isten gyermeke is kész az 
Isten iránti engedelmességre. Ez 
pedig nem valami laza kötődést

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája január 22-én, vasárnap: 
imádkozzunk, és elmélkedjünk azért, 
hogy felismerjük: Isten szemében nem 
csak a földi törvények által meghatáro
zott cselekmények elkövetése, de a  sze
retet parancsa ellen vétkezők is bűnö
sök.

A Leprások V ilágvasárnapját ebben 
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Általános ismeretek Ghánáról

Ghána Afrika nyugati részén, 
Elefántcsontpart és Togo között 
terül el, északon Burkina Fasso, 
délen az Atlanti-óceán határolja. 
Területe 238 537 négyzetkilomé
ter, hazánk területénél két és fél
szer nagyobb. Lakóinak száma 14 
millió. Ézek számos néptörzshöz 
tartoznak, melyek közül a legna
gyobbak: az akan, az ewe, a ga- 
adagbe és a mole dagbani, ennek 
megfelelően számos nyelvjárást, 
általában többet is beszélnek. Az 
ország hivatalos nyelve az angol.

A főváros Accra, a tengerparton. 
Az országnak ezen a déli részén 
évente kétszer van esős évszak: em
bernek, állatnak egyaránt kedvező 
a kiima, 25-30° középhőmérséklet-
-  J

tel. Az összlakosság 80%-a ezen a 
vidéken él. Az infrastruktúra itt na
gyon kedvező: jó utak, iskolák és 
kórházak nagyobb számban van
nak itt. Termékeny vidék ez, az 
úgynevezett Aschanti-felföld. Eső
erdők találhatók erre, de gyémánt 
és arany lelőhelyek is. Itt termelik 
az egyik fő export-terméket: a ka
kaót, valamint az értékes faanyagot 
is, ami ugyancsak kivitelre kerül. 
Keleten a Volta folyó vidéke húzó
dik, a világ legnagyobb mesterséges 
tavával, amely az ország villamos- 
energiáját termeli. Az északi vidék 
éghajlata sokkal mostohább, fele 
annyi csapadék hullik itt, mint dé
len. Ezen a tájon ritka a népsűrű
ség. Száraz, homokos, bozótos vi
dék ez, októbertől áprilisig tart a 
száraz évszak, januárban, február
ban hatalmas szélviharok tombol
nak, és csak egy esős évszak van 
erre. A lakosság egyre inkább dél 
felé húzódik, ott keres jobb megél
hetést magának.

Ghána lakóinak várható életko
ra 53 év. A lakosság fele 15 éven 
aluli. Törvény szabja meg 6 és 16 
év között a kötelező iskolalátoga
tást a gyermekek számára. Ez 
azonban csak elméletben van így. 
Az utóbbi évek egyre nehezedő 
gazdasági helyzete sok szülő szá
mára lehetetlenné teszi, hogy gyer
mekeit iskolába küldje. így az 
analfabetizmus nagyon magas, a 
lakosság 46,8%-a. Ez főként a 
leánygyermekeket sújtja.

Keveháziné Czégényi Klára

jelent, hanem Istenbe való beágya
zottságot. Amint a földbe ültetett 
palánta a földbe gyökerezik, mi is 
„őbenne vagyunk”.

Isten szeretete megerősít minden 
erőtlenségünkben. János apostol 
igéje figyelmeztet, hogy aki „őben
ne van, annak magának is úgy kell 
élnie, ahogyan ő élt”. Hihetetlenül 
nagy felelősséget rak ránk ez az 
ige. Az „igaz Jézus Krisztus”-hoz 
hasonlóan kell élni. Ehhez kevés a 
mi erőnk. Itt van szükségünk arra, 
aki megerősít. Máté evangéliumá
ban olvassuk ezt az Ézsaiástól való 
idézetet: „Erőtlenségünket ő vette 
el”. Pál apostol is az erőtlenségéről 
beszél a korinthusiaknak, de 
ugyanakkor a kegyelmes Istenről 
is, aki így biztatta: „Elég neked az 
én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz”. Isten 
szeretete megerősít a neki való en
gedelmességben.

Isten az ő szeretetével elindított 
bennünket egy új év új útján. Tel
jes szeretetét árasztja ránk, hogy 
bennünk teljessé legyen szeretete. 
Ez a szeretet Krisztushoz kapcsol, 
Krisztushoz hív, Krisztus követé
sére szólít fel. Vele kell eggyé len
nünk, hogy akaratát teljesítsük, az 
ő erejével szolgáljuk az ő dicsősé
gét és embertársaink javát. Ebben 
a szolgálatban lehetünk mi igazán 
Isten gyermekei ebben a világban.

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, köszönjük azt a szeretetet, amit 
az elmúlt karácsonyon adtál nekünk. 
Bocsáss meg nekünk, hogy mi érdemte
lenek vagyunk szeretetedre. Sok jót el
mulasztunk, és sok rosszat elkövetünk. 
Azért, hogy ez az előttünk álló időben ne 
így legyen, kérünk, erősíts meg bennün
ket, kapcsolj a hitben szorosan Krisztus
hoz, s használj fel minket országod épí
tésében. Ámen!

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 15.30-tól és I7.20-tól, 49 m-es 
rövidhullám:
január 21. szombat: Levelesláda 
január 22. vasárnap: Balicza Iván áhítata 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió. 2142 Nagytarcsa. Pf. 19

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 0 5 . Január 2 2 .
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 

de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Madocsai Miklós; du. 6. Hafenscher 
Károly; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Ha
fenscher Károly; Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II. Ördö
gárok u. 9. de. fél 11. dr. Széchey Béla; Csil
laghegy, III. Mátyás kir. u. 31. de. 10. Görög 
Tibor; Óbuda, III. Dévai B. M. tér de. 10. 
Bálint László; Újpest, IV. LeibstAck Mária u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 
9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Zászka- 
liczky Péter; du. 6. Zászkaliczky Péter; VII. 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag 
Andorne; du. 6. (imahétzáró) Spányi Antal; 
VIII. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész G éza; 
VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Csife- 
lovszky 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. Kúpot 
na u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás; X. Kere-I 
pesi út 69. de. 8. Szabó István; Kelenföld XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. 
Csepregi András; XI. Németvölgyi út 138. 
de. 9. Csepregi András; Budahegyvidék, XII. 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Ta
más; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás; du. fél 
7. Takács József; XIII. Kassák Lajos u. 22. 
de. 10. ifi. Kendeh György; XIII. Frangepán 
u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV. Lőcse 
út 32. de. 11. (úrv.) Szabó István; XIV. Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Szabó István; Pestúj
hely, XV. Templom tér. de. 10. Bízik László; 
Rákospalota, XV. Juhos u. 28. Kistemplom 
de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály,
XVI. Hősök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. dr. 
Selmeczi János; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 
24. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákoshegy
XVII. Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; 
Rákoscsaba, XVII. Péceü út 146. de. 9. Kosa 
László; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. 
de. fél 11. Marschalkó Gyula; Rákosliget, 
XVII. Gőzön Gyula u. de. 11. Kosa László; 
Pestszentlörinc, 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 
I. 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; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. 
Solymár Gábor.

VÍZKERESZT UTÁNI 3. VASÁR
NAPON az oltárterítő színe: zöld. 
A vasárnap délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: M t 8,14-17; az igehirdetés alapi
géje: ÍJn  2,3-6.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel a Magyar Rádió Kossuth adó 
hullámhosszán evangélikus félórát köz
vetít január 23-án, hétfőn du. 13.30 óra
kor.

AI E M ENYEK
órakor a VII. Wesselényi u. 53. sz. alat
ti Baptista Imaházban tartjuk. Elő
adást tart dr. Helen Roberts indiai or
vosnő és evangélikus énekkar énekel. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felvétel az Evangélikus Teológiai 
Akadémiára

Egyházunk lelkészeinek és hittan-tanárainak képzése az Evangélikus Teológiai Akadémián (Hittudományi 
Egyetemen) folyik. Azok jelentkezését várjuk, akik Jézus Krisztusban hisznek és elhívást éreznek, hogy az evangéli
kus egyházban szolgáljanak.

Az Evangélikus Teológiai Akadémián a képzés lehetőségei a következők:
A. Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra felkészítő teológiai tanulmányok. A tanulmányi idő öt év. A felvétel 

-  melynek alapfeltétele a középiskolai érettségi -  felvételi vizsga alapján történik. Felvehető hallgatók száma: 23. 
Elsősorban férfi kérvényezők jelentkezését várjuk.

B. Nappali hittan-tanár képzés olyan jelentkezők részére, akik valamely budapesti tanárképző főiskolára vagy 
egyetemi tanárszakra már felvételt nyertek, ill. ilyen szakot végeznek, s ezt igazolni tudják. A tanulmányi idő négy 
év. A felvétel felvételi beszélgetés nyomán történik. Felvehető hallgatók száma: 10.

C. A levelező tagozaton folyó hittan-tanár ill. hitoktató képzés jelenleg két évfolyamon történik. 199S-ben nem 
indul új évfolyam, felvétel nem lesz.

A felvételi kérvényhez -  melynek fel kell tüntetnie, hogy nappali teológiai (A) vagy nappali hittan-tanári (B) 
képzésre jelentkezik a kérvényező, -  a következő okmányokat kell mellékelni:

1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, érettségi előtt állóknak az iskola által a jelvételi 

vizsgákon a középiskolából hozott pontok kiszámításához kitöltött betétlap ( esetleg a középiskola harmadik osztályos 
évvégi és negyedik osztályos félévi bizonyítványának fénymásolata),

3. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező felsőfokú tanulmányokra alkalmas,
4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfirmációi igazoló bizonyítvány,
6. kézzel írott részletes önéletrajz, melyfeltárja a jelentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyüleke

zetével, valamint a jelentkezés indítékait,
7. az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (a z  illető gyülekezet lelkésze által) kiállított bizonyítvány.
8. A z esetleges állami ( vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga bizonyítványa.
9. A jelentkező nevére megcímzett normál méretű boríték.
Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolat 

„egyházi használatra" megjelöléssel az egyházközségi lelkész állal is hitelesíthető.
A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlasa, mindenesetre annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező 

alkalmasságáról, 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 Akadémia Felvételi Bizottságához címzett 
kérvényeknek, valamint piros postautalványon feladott 800 Ft felvételi vizsgadíjnak 1995. március l-jéig  kell az 
Akadémia Rektori Hivatalába (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hallgatói -  amennyiben ez csak lehetséges -  lakói a Teológus Otthon
nak, ahol lakást és ellátást kapnak. A jó tanulmányi eredményt elért és rászoruló hallgatók szerény ösztöndíjban 
részesülhetnek. Elegendő hely esetén a hittan-tanar 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) 
időpontjáról a jelentkezők értesítést kapnak. Az időpont módosítására nincs lehetőség.

A felvételi vizsga anyaga:
1. Magyar nyelv,
2. az Evangélikus Énekeskönp páratlan számú ( 1 ,3 ,5 ,  7 ,9  és I I )  énekverses rendjeiben 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 egyháztörténet" c. hittankönyv.
7. Német vagy angol nyelvben való jártasság, amennyiben a jelentkező nem mutat be nyelvvizsga bizonyítványt.
Az említett kiadványoz beszerezhetők a lelkészi hivatalokban és az Evangélikus Sajtóosztályon (1083 Budapest,

Üllői út 24. Telefon: 133-64-38 és 134-33-67).
Budapest, 1995. január 9.

Dr. Reuss András s.k. 
rektor

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let budapesti előadás-sorozata 1995. 
január 30-án, hétfő du. fél 6 órakor 
folytatódik a XI. Bocskai út 10. sz. 
alatti kelenföldi tanácsteremben. Té
ma: Missziós hajóval Távol-Keleten. 
Vetítettképes előadás, előadó: Kiss 
Mária egyetemi hallgató.

Előadók: Prof. dr. Rolf Hille, a 
Német Evangéliumi Aliánsz elnöke 
és Manfréd Kern lelkész, Aliánsz tit
kár.

A konferencia február 3-án (pénte
ken) 17.30-kor kezdődik és szombaton 
egész nap tart. További információt a 
helyszínen adunk.

Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk. Aliánsz Választmány

A Keszthelyi Helikon Kastélymú
zeum Konferenciatermében (Keszt
hely, Kastély út 1.) BIBLIKUS KON
FERENCIA lesz 1995. január 29-én, 
vasárnap du. 2 órakor a Keresztény- 
Zsidó Társaság rendezésében.

HALÁLOZÁS 
Dr. Cserháti Sándorné született Gel- 

lén Juditot 1995. január 5-én Isten ma
gához szólította. Temetése 1995. janu
ár 20-án du. 3 órakor a Budapest- 
Farkasréti temetőben lesz. Jézus 
mondja: „Senki sem ragadhatja ki őket 
az én kezemből.” Jn 10,28.

DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

január 29-én, vasárnap 18 órakor
ALFÖLDY-BORUSS CSILLA 

Sweelinck, Bach, Mozart és 
Guilmant 

műveket orgonái

Simonfay Erzsébet 36 éves korában 
1995. január 8-án elhunyt. Temetése 
január 13-án volt Csákváron.

Lengyel Károly életének 76. évében 
január 4-én csendesen elhunyt. Temeté
se nagy részvét mellett január 7-én volt 
a balassagyarmati temetőben. Az el
hunytban Lengyel Anna édesapját gyá
szolja. „...többé tehát nem én élek, ha
nem Krisztus él bennem...” (Gál 2,20).

A Budapesti Evangélikus Gimnázium 
(1071 Városligeti fasor 17-21.) felvételt 
hirdet jelenleg IV. osztályos általános 
iskolások részére a 8 évfolyamos gim
názium I. osztályába.

Jelentkezési lapok a gimnáziumban 
és az esperesi hivatalokban kaphatók. 
Kollégiumi elhelyezés vidékieknek le
hetséges. A kitöltött jelentkezési lapot 
a szükséges mellékletekkel 1995. január 
31-ig kérjük a gimnázium részére eljut
tatni.

A Nagymányok-Váraljai evangélikus 
gyülekezet lelkészi hivatalának címe 
megváltozott. Kérjük, hogy ezentúl 
minden hivatalos és személyes külde
ményt az alábbi címre postázzanak: 

Ócsai Zoltán
7354 Váralja, Kossuth u. 117.

A Magyarországi Evangéliumi Ali
ánsz konferenciát tart február 3-4-én a 
Keresztyén Testvér Gyülekezet Buda
pest, VI. Ó utca 16. sz. alatti gyülekeze
ti termében.

A konferencia témája: „A Krisztus
ban hívők egysége az Ige fényében. 
Egység a sokféleségekben”.

Evangélikus
É let

A Magyarországi 
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Felelős szerkesztő 
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Mikor m ár minden reménytelennek
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ látszik,

m ert minden a m i imádságunkkal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ellentétesen történik,

... akkor jön segítségére a Lélek 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a mi gyengeségünknek.

Luther

A TARTALOMBÓL

KIÁLLÍTÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI 
GYERMEKOTTHONBAN

ÜNNEPEK UTÁN

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP
A kistarcsai Özvegy Papnék Otthona

I

JANUÁR 29: LEPRÁSOK VILÁGVASÁRNAPJA

A lepramissziói világkonferencia hírei
A Lepramisszió neve nem isme

retlen olvasóink előtt. Hiszen e 
misszió 20 éves magyarországi szol
gálata során számos evangélikus 
gyülekezet és egyén kapcsolódott 
be teljes rendszerességgel a missziói 
munkába. A szolgálat hazai meg
alapítója és mindmáig vezetője: a 92 
éves dr. Dobos Károly lelkipásztor.

Segítő tevékenységünkhöz az út
mutatást kezdettől fogva a Nemzet
közi Keresztyén Lepraniisszió lon
doni központja adta. Ők látnak rá 
világméretekben arra: melyik lep
rakórházban éppen mire van a leg
nagyobb szükség, hová mit kell kül
deni. -  A magyar misszió elismeré
sét jelentette néhány éve az, hogy 
hivatalosan is „támogató csoport
nak” minőáitettek bennünket. Az
óta rendszeresen meghívást kapunk 
a nemzetközi konferenciákra is.

November 6-16 között így kép
viseltem Lepramissziónkat, és sze
mély szerint Dobos Károlyt az 
Angliában tartott konferencián. 
Ezen együtt voltak az európai tá
mogató országok missziói igazga
tói, a kórházak orvosai, ápolói kö
zül néhányan, volt és jelenleg is 
aktív misszionáriusok.

A tanácskozás gerincét a beszá
molók jelentették. Minden támoga
tó és minden támogatott ország 
részletesen ismertette orvosi, pénz
ügyi, lelki és fejlesztési helyzetét, 
terveit. Örömmel adtam én is szá
mot arról, hogy Magyarországon 
teljes ökumenicitásban és testvéri 
szeretetben folyik a leprások meg
segítése. Egyre több gyülekezet és 
egyén kapcsolódik be a munkába. 
Elmondtam, hogy 13 ország 35 lep
rakórházába és -telepére küldünk 
hetente csomagokat. Az elmúlt év 
során kétezer törülközőt, ugyan
ennyi lepedőt, tízezer kézzel kötött 
fáslit, másfélezer takarót, és 4000 
dollárt küldtünk a missziói terüle
tekre. A pénzadományt egy Ugan
dái kórház kapta. Azt a sok szívből 
jövő köszönetét, amelyet a kórhá
zak jelenlévő képviselői kifejeztek a 
segítségért, ezúton tolmácsolom 
minden támogató testvérünknek, 
kérve mindnyájukat a további hű
séges szolgálatra a világ leprásai- 
nak megsegítésében! Mert még 
mindig nagy szükség van kötött
horgolt fáslijainkra, a takarókra, 
lepedőkre!

Nagy örömmel hallottuk, hogy 
a korábbihoz képest jelentősen 
csökkent a világon nyilvántartott 
leprások száma. A gyógyszeres ke
zelésnek és a kiterjedt szűrővizsgá
latoknak eredményeképpen ma 
már mindössze 6 millió betegről 
szólnak a statisztikák. Közülük 3 
millió Indiában él, így ez a közel 
egymilliárd lakosú óriási ország a 
lepramisszió egyik fókuszpontja. 
(Meg kell említeni, hogy az indiai 
munkát ma már szinte teljes mér
tékben indiaiak végzik igen jó  fel- 
készültséggel és nagy elhivatott
sággal.) A másik nagyon fertőzött 
ország Nigéria, ahol a lepra mellett 
a közel 8 millió H ÍV  fertőzött léte 
elképesztő gondot jelent.

Világviszonylatban évente kb. 60 
ezer új leprás beteget regisztrálnak. 
A legtöbb kórházban azonban ha
lálukig tartják és ellátják azokat a 
korábbi betegeket, akiknek gyó
gyulásuk után nincs hová menniük, 
mert családjuk elűzte őket még

mint leprást, vagy ha már hitre ju
tottak, amiatt nem akarják látni 
sem őket. így minden leprakórház 
egyben egy különös „szociális ott
hon” is, ahol sokszor elűzött gyere
kek nőnek fel az idősek között.

Az örvendetesen eredményes és 
olcsó gyógyszeres kezelések mellett 
hatalmas pénzeket emészt fel a sok 
elvégzett műtét, a lepra következté
ben szükséges rehabilitációs mun
ka, a speciális lábbelik és használati 
tárgyak készítése, a szociális foglal
koztatás. Bár az ENSZ egészség- 
ügyi világszervezete, a WHO célul 
tűzte ki, hogy 2000-re tűnjék el a 
lepra a földről; a Keresztyén Lepra
misszió mégis további stratégiát 
dolgoz ki. Hiszen számunkra a lep
rások nemcsak „orvosi esetek”, ha
nem lelki sötétségben élő pogány 
emberek is, akiknek az evangélium 
világosságára van szükségük.

A Lepramisszió nemcsak orvosi 
szervezet, haúem elsőrenden misz- 
szió, mely történetesen leprás bete
gek között hirdeti -  sok helyütt 
életveszély és szigorú tilalom köze
pette -  az evangéliumot.

A Nemzetközi Lepramisszió an
gol főtitkárának beszéde éppen ar
ról szólt, hogy emberi látásunk és 
reménységünk szerint hamarosan 
nem lesz többé lepra a Földön. Is
tentől kapott látásunk és reménysé
günk pedig az, hogy lesz idő, ami
kor a ma még leprás pogány ok is 
megismerik az Urat.

Megszólaltak orvos-misszioná
riusok is, akik beszámoltak életük 
nagyon nehéz mindennapjairól. 
Jószerivel elképzelhetetlen, hogy 
mit vállalnak el, amikor ázsiai 
vagy afrikai lepraorvosok lesznek. 
Családjuk, gyermekeik mondanak 
„nemet” karrierre, kényelemre, ro
konokra és barátokra, amikor 6 
vagy 10 vagy 30 évre szólóán elvál
lalják a missziói szolgálatot. Meg
rendítő volt egy fiatal holland or
vos nagyon egyszerű és őszinte val
lomása. Feleségével Nepálba, a vi
lág tetejére kerültek lepraorvos
ként. Ott születtek gyermekeik, 
növekedtek a nagyon nagy sze
génységben' a nepáli falu lakóinak 
nagy szeretetétől övezve. Első ha
zatértükkor idegen volt számukra 
a holland rokonság, a nagyszülők, 
Európa. A „hazájuk” Nepál volt. 
Egy áthelyezés során, néhány órai 
repülőút után a havas hegyek sze
génységéből Indonéziában, a 12 
milliós D jakartában ébredtek, 
amerikai jellegű életstílus és tüle
kedő emberek között. A három kis 
holland ott siratja a nepáli rongyos 
kis barátnőket és a kutyust,,ame
lyik melléjük bújt az ágyba. Érthe
tő, hogy a konferencia plénuma 
előtt is nem több pénzt vagy több 
műszert kértek elsősorban a misz- 
szionáriusok, hanem több imádsá
got a világon mindenünnen, így M a
gyarországról is! Nagy szükségük 
van rá.

Kommunikációs munkabizott
sági munkával zárult az a konfe
rencia, mely 1994-ben újra átölelte 
a leprásokért felelősséget érzők vi
lágméretű, nagy családját.

Istené legyen a dicsőség a ma
gyarországi lepramissziós szolgála
tért! Tőle legyen áldás a szolgálat
tévőkön és a munkán!

Riskóné Fazekas M árta 
református lelkész

HÁLAADÁS 
A KISTARCSAI 

JOHANNITA 
OTTHONBAN

A kistarcsai Özvegy Papnék 
Otthonát a Johannita Rend segíti, 
támogatja. Január 4-én az otthon 
imatermében népes gyülekezet volt 
együtt hálaadásra. Áz előzménye 
ennek az volt, hogy még 1993-ban 
személyes találkozás folytán a hol
land johanniták vállalták, hogy az 
emeletes otthonban az idősek és a 
mozgásképtelenek számára aján
dékoznak egy liftet, hogy meg
könnyítsék a mozgást az emeletek 
között. Az ígéret megvalósult és 
7,5 millió forintból megépítették a 
liftet. A munkát a hollandok ren
delték meg, egy hazánkban tele
pült amerikai cég, az OTIS volt 
kivitelezője és az év végére készült 
el. Ezért gyűltek össze hálaadásra 
az év első hetében, hogy Istennek 

‘köszönjék meg azt, vannak segí
tők, akik meghallják a kérést és 
jelentős mértékben segítenek az 
elesetteken.

Dr. Harmati Béla püspök láto
gatta meg az otthont és tartott ige
hirdetést Ef 1,3 alapján. Áldott a 
mi Istenünk, aki otthont talált ka
rácsonykor a földön az emberek 
között és nem a háborút és gyűlö
letet, hanem a békét hirdette meg. 
A gondoskodás magában még 
nem minden, kell a szív békességét 
és nyugalmát munkálni. Emlékez
tetett arra, hogy a holland johan
niták adománya előtt más alka
lommal is találkozhattunk segíté
sükkel. A gályarabok megmentője 
de Ruyter Mihály admirális volt.

A köszönet szavát Solymár Pé
ter, az otthon igazgató-lelkésze 
m ondotta el, özv. Komoly Sámuel- 
né köszöntötte a hollandok képvi
seletében megjelent de Ranitz Eli
zabeth és Paul testvéreket, akik 
örömmel látták, hogy a segítség 
jókor és jó  helyre érkezett.

-ys.

De Ranitz Elizabeth köszöntése

M ERRE?
Esztendő indulásakor különö

sen aktuális kérdés: merre? Szemé
lyes, családi, egyházi és társadalmi 
vonatkozásban egyaránt keressük 
a választ az ismeretlen út előtt. írá
som most nem erre vállalkozik.

E néhány sor az evangélikus ér
telmiséget kívánja megszólítani. 
Merre -  magyar evangélikus taná
rok, orvosok, mérnökök, lelké
szek? Az a tény, hogy a budapesti 
evangélikus intelligencia három 
szervezetet is létrehozott önmaga 
sorainak a rendezésére, máris jelzi, 
van igény a közös beszélgetésre, és 
a felelősség is ébredezik köztünk 
egyházunk holnapjáért. Értelmisé
gi műhely havonta szervez progra
mot a Deák téri Evangélikus Gim
náziumban, a Budahegyvidéki 
gyülekezet ad otthont elsősorban a 
helyi értelmiségnek, míg Óbudán 
létrejött a Magyar Lutheránus Ér
telmiségek Szövetsége harmadik 
közösségként.

Bizonyos, hogy kívánatos a há
rom közösség egymással való kap
csolatfelvétele és programegyezte
tése. Ez nem a saját jelleg elveszté
sét, hanem esetleges programütkö
zés elkerülését szolgálná. Merre? -  
Ezzel a kérdéssel foglalkozott a 
Deák téri Értelmiségi Műhely 
egyik legutóbbi együttléte.

Merre ? -  A kérdés egyértelműen 
megválaszolható, ha arra gondo
lunk, hogy egyházunk továbbra is 
a theologia crucis -  a kereszt teoló
giája lutheri. elvein tájékozódik. 
A spirituális dimenzió hangsúlyo
zásával fontossá teszi, hogy ko
runk embere gondolkodását a bio
lógiai (testi) és szellemi (értelmi) 
lelki síkon egyaránt megélje.

Merre -  egyházunk egészének 
komolyan végig kell gondolnia 
gazdasági és szervezeti kérdéseket.

Az évek óta tartó infláció több 
gyülekezetünk anyagi helyzetét 
megnehezítette, és szinte vala
mennyi egyházközség különböző 
segélyek igénybevételével tudja 
csak nagy fedezetet igénylő reno
válásait megvalósítani.

Egyértelműen megállapítható, 
hogy azoknak az evangélikusok
nak áldozatvállalása, akik alkal
manként veszik igénybe gyülekeze
teink szolgálatát, nem éri el azt a 
mértéket, melyből a gyülekezet 
mindennapi kiadásai fedezhetők. 
Ennek következtében aránytala
nul megterheljük azokat a testvé
reinket, akik rendszeres látogatói 
egyházi összejöveteleinknek. Az 
igazságosabb tehervállalás kialakí
tása minden gyülekezet saját fel
adata. Ugyanakkor felveti a kér
dés rendezése -  egyházunk egészé
re nézve - ,  mire képes a magyar 
evangélikus egyház anyagilag. 
S ennek józan felmérése ismereté
ben hozhatók meg jövőbe mutató 
döntéseink. Fontos megemlíteni, 
hogy a külső körülmények adta 
gazdasági „vállalkozások” lehető
ségét minden egyházközségnek ér
demes megtárgyalnia (kolumbári- 
umépítés, üres helyiségek haszno
sítása, evangélikus temetők üze
meltetése stb.).

Merre? -  kérdezzük. Evangéli
kus egyházunk kegyességi életét 
nagy vonalakban három irányzat 
határozza meg. A negyvenes-öt
venes évek ébredési irányzata több 
gyülekezetünket áldásban részesí
tette. Ma is található a felügyelők, 
gondnokok, presbiterek sorában 
ezen időszak élményeit hordozó 
testvérünk. Az elmúlt korszak ne
hézségeit éppen az ő hűségük és 
szolgálatuk révén győzték le gyüle
kezeteink.

A második irányzat a hagyomá
nyos lutheri tradíció képviselője. 
„Több-kevesebb” tudatos hittel 
vállalják a gyülekezet szolgálatát. 
Nem jellemzi őket szélsőséges bib
liaértelmezés, de nyitottak mások
kal a párbeszédre. Legtöbb gyüle
kezetünk és hívőnk talán ennek a 
kegyességnek az elkötelezettje.

Végül szólnunk kell az ún. „kul- 
túrprotestáns” evangélikusokról is. 
E csoporthoz tartozók jól ismerik 
protestáns múltunk egyháztörté
neti, iskolai, egyházzenei értékeit, 
és ezek ápolását magukénak vall
ják. Fontos és felbecsülhetetlen 
szolgálatot végeznek ez által.

E három irányzat nem ellenté
teiben, hanem egymás melletti 
szolgálatában értékelhető. Isten te
remtésbeli gazdagságához, sokszí
nűségéhez tartozik, hogy minden
kit a maga sajátosságaival és talen
tumaival tud országa építésében 
felhasználni.

Nem feladatunk most értékelni 
a különböző kegyességi irányzatok 
teológiai tartalmát, inkább az in
tegrálás célkitűzése a fontos.

Valószínű, a holnap egyházának 
kegyessége még színesebb lesz. De 
bizonyos, hogy mindnyájan csak a 
Jézus Krisztus útján jutunk előbb
re és érünk célba.

Örvendetes, hogy evangélikus 
értelmiségünk két országos talál
kozón is ismerkedett egymással, s 
egyházunk jelen kérdéseivel. E he
lyen is biztatjuk gyülekezeteink fe
lelősen gondolkodó ifjú és idősebb 
tagjait vidéken és fővárosban egy
aránt, kapcsolódjanak bele egyhá
zunk holnapjáért végzett munkánk
ba és segítsék a magyar lutheránia 
építését jó  hagyományok, előremu
tató gondolatok megvalósitásval.

Szebik Imre

SAJTÓ NK  JÖ V Ő JE -  JÖ VŐ NK  SAJTÓ JA
Az Országos Presbitérium legutóbbi ülésén az egyházi sajtó távlatának, 

stratégiájának kialakítását adta feladatként. Január 12-én az Üllői úti 
tanácsteremben mintegy negyvenen jöttek össze, hogy eszmecserét folytas
sanak három lapunkról, azok mai formájáról, tartalmi kérdésekről -  álta
lában - ,  hogy utat keressenek a jövő egyházi sajtója számára.

Egy-egy rövid bevezetőben az 
Evangélikus Élet, a Lelkipásztor és 
az Üzenet szerkesztője vázolta fel 
a lapok helyzetét, majd felkért elő
adók mondták el véleményüket, 
ezután folyt a megbeszélés. A há
rom és fél órás beszélgetés sok 
szempontból hozott hasznos út
mutatásokat, ötleteket és bírála
tot, elismerést is. Természetesen 
egy ilyen megbeszélés nem elég ah
hoz, hogy teljes stratégiát dolgoz
zunk ki, de elindított egy folyama
tot, melynek eredménye lehet a 
jobb, érdekesebb és a célt megkö
zelítő egyházi lapkiadás.

Érdemes néhány véleményt ki
ragadni és összevetni az elhangzot
takból. Először is a technikai dol
gokról. Többen megegyeztek ab
ban, hogy a sajtóhoz pénz kell! Itt 
érdemes megjegyezni, hogy egyet
len lap sem tud ma megélni az elő
fizetésekből. Nem panaszkodha
tunk, mert egyházunk vezetősége 
eddig is megadta a szükséges tá
mogatást -  és megadja, amíg erre 
lehetősége lesz -  de nem árt tuda
tosítani magunkban -  egyéni és 
gyülekezeti szinten egyaránt - ,  
hogy áldozat nélkül nincs egyházi 
sajtó! Egyesek hosszúnak tartják a 
lap nyomdai átfutását, ezért nem 
elég friss híreiben. Sajnos, hetilap
nál ez nem megy könnyen. Hét nap 
az átfutás, ebbe azonban a hét vége 
is beleesik, amikor a nyomdászok 
sem dolgoznak. Minden héten

kedden érkezik a postára a lap, és 
így biztosítható, hogy csütörtö
kön, legkésőbb pénteken az egész 
ország területére eljusson. Rendkí
vüli késések vagy elmaradások így 
is előfordulnak.

Színes és érdekes volt a tartalmi 
kérdések felvetése. Itt mutatkozott 
meg leginkább, hogy különbözők 
vagyunk, különbözőképpen gon
dolkodunk, mások és mások a kí
vánságaink. Ember legyen a talpán 
a szerkesztő, ha az egymással el
lentétes véleményeket ki akarja 
elégíteni. Éppen ezért kell a straté
gia, a cél, hogy abban az irányban 
valósítsunk!

Néhány példa: rövidebb írások 
legyenek, ugyanakkor közöljünk 
teljes elhangzott prédikációkat. 
Sok a gyülekezeti beszámoló, nem 
kell mindenről írni. (így sem ju
tunk el mindenhová és nem külde
nek mindenünnen híradást.) 
Ugyanakkor elhangzott, hogy eze
ket elvárják a gyülekezetek, mert 
ha nagy áldozattal építenek, reno
válnak, megvalósítanak valamit, 
megérdemlik, hogy szóljunk róla. 
Egyesek szerint gyenge a gyermek- 
és az ifjúsági rovat, mások szerint 
éppen ezek a legjobb részei a lap
nak. Volt, akinek kevés az ige és 
igehirdetés, másoknak sok, mert 
így kimaradnak fontos rovatok. 
Hiányzik a publicisztika, kevés az 
interjú, a hírek a világ egyházi ese
ményeiről, kellene levelezési rovat,

és több elbeszélés! Igen -  ezt a 
szerkesztő is hiányolja. Kevés a , jó  
tollú” egyházi szépírónk. Régebbi 
írások „felmelegítése” sokszor 
„konzervízű”. A missziót jobban 
kell szolgálnia, tükröznie a lapnak. 
Csak néhány példa a vélemények 
tarkaságából.

Hogyan lehet minden jót meg
valósítani? Mindenképpen több 
munkatárssal! Akik együtt vol
tunk, érezzünk felelősséget sajtón
kért, lapjainkért! Nem elég heten
ként várni a lapot -  azután megbí
rálni, mi nem jó - ,  tenni is kell érte!

A megbeszélésen természetesen 
a Lelkipásztor és az Üzenet jövője 
is előkerült. A lelkészeknek szóló 
„szaklap”-ról a Lelkipásztor szer
kesztője lapjában fogja közölni az 
elhangzottakat. Az Üzenet múlt 
évi két számát is megbeszéltük. 
Úgy döntöttünk, hogy szüksége 
van egyházunknak egy értelmiség 
számára írott lapra és mielőbb 
megkeressük a megfelelő szerkesz
tő személyét és mindhárom lapnál 
felújítjuk a szerkesztő bizottságo
kat!

Várjuk a segítőket! Akik segíte
nek ötlettel, jó írásokkal és munká
val abban, hogy jobb és mindig jobb 
lap kerüljön az olvasók kezébe.

Befejezésül leírok egy mondatot, 
mely egyik fiatal lelkészünk szájá
ból hangzott el és -  megvallom -  
nagyon jól esett. Ezt mondta: „Ne 
felejtsük el, hogy a cikkek mögött 
imádság és Isten Szentlelke van!" 
Hisszük, hogy így van és ezzel a 
reménységgel csináljuk hétről hétre 
az Evangélikus Életet, de sajtómun
kánk összes más kiadványát is!

Tóth-Szöll6s Mihály
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Épp a mezsgyén állt, nem vágták hát ki:
„Jó lesz oszlop helyett” -  és hozzá kötötték 
a kerítés szögesdrótját.
Évek teltek el, s a fém az elevenbe vágott, 
így lett törzsének része az idegen anyag, 
s a fájdalom.

Szívem elevenjében én is hordozom életem fájdalmas 
szögeit: kudarcok nyomát, bántó szavaktól tépett 
sebeket.
Eléd viszem a múlt és a jelen fájdalmait is, Jézusom! 
Eléd, mert Te egészen biztosan megértesz engem. 
Hisz jól tudod, mit jelent, ha a húsba vág a gúny, 
a megvetés, és a hideg szög hegye.

BIBLIAI „KI-KICSODA”

C id k i j j á

Hatszáz évvel Jézus születése előtt, a bibliai tája
kon egy hatalmas keleti birodalom uralma érvé
nyesült: Babilónia királya előtt kellett hódolnia 
Júda királyának is. Babilónia királyától függött az 
is, hogy ki lehet király Júdában. így, Babilónia 
jóvoltából került trónra Cidkijjá, Kr. e. 597-ben.

Ekkor még csak huszonegy éves volt. Kilencévi 
uralkodás után fellázadt a babilóniai király, Nebu- 
kadneccar ellen, aki ezért büntetésből ostrom alá 
vette Jeruzsálemet. A Biblia leírása szerint (Kirá
lyok második könyve 25. rész) Nebukadneccar 
egész hadseregével felvonult a város alá, tábort 
ü tött és ostromműveket épített. Hosszú hónapokig 
tarto tt a kíméletlen ostrom, és a város védői éhín
ségtől szenvedtek. Egy éjszaka aztán a király kert
jénél levő kapun kitörtek a városból, és Jerikó felé 
menekültek. A tám adók üldözőbe vették a szétszó
ródott sereget, s elfogták a menekülő Cidkijját is, 
csaladjával együtt..M aga Nebukadneccar ta rto tt, 
felettük ítéletet, a király fiait apjuk szeme láttára 
kivégeztette, a lázadó Cidkijját pedig m egvakítat
ta. Júda lakosságának egy részét pedig fogságba 
vitték, s ezzel megkezdődött egy új, fájdalmas tör
ténelmi korszaka Isten népének: a babiloni fogság 
évtizedei. Cidkijjá volt Júda utolsó királya.

Ebben az időben élt Jeremiás próféta is. Azt 
hirdette, hogy Júda saját magának köszönheti 
vesztét. A nép és az uralkodó bűnös életével eltávo
lodott az Úrtól, s megérdemelten szenved az idegen 
hatalom  támadásától. Természetesen nem vált ez
zel a véleménnyel népszerűvé a próféta, de ő nem 
is a népszerűségre törekedett, hanem arra, hogy 
megmondja népének az igazat.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Ki-$zflni-oló”
Háromfordulós játékunk, melyben a számoké és 

egy bibliai könyvé, Jónás könyvéé volt a főszerep, 
most a végéhez ért. Hétről hétre megadtam egy szá
mot, s a ti feladatotok volt, hogy megtaláljátok, hol 
és mivel kapcsolatban olvashatjuk Jónás történeté
ben.

A keresendő számok az alábbiak voltak:

3; 12; 40
Most közlöm, hogy én mire gondoltam, de ha vala

ki még ezeken felül talált lehetséges megoldást, termé
szetesen azt is elfogadom!

3 -  Három éjjel és három nappal telt el, míg Jónás 
a hal gyomrában volt.

-  Három nap kellett Ninive bejárásához.
12 -  Tizenkétszer tízezer ember élt Ninivében.
40 -  Jónás ezt hirdette: még negyven nap, és elpusz

tul Ninive!
Hogy kinek hány helyes találata volt, ezt egy későb

bi számban olvashatjátok majd!

K ö s d  ö s s z e . . . ;

. . . a  négyzeteket a hozzájuk tartozó hallal, és ha az 
egyes négyzetbe beírod a halban talált betűt, megtudod, 
mit, pontosabban kit rejtenek a halak. Beküldendő nem 
csak a megtalált szó, de az is, hogy mit jelent! 

Megfejtéseiteket keddig adjátok postára!

Borúra derű, avagy mindennapi nevetés-tan
Aki bokáig süllyed, netán nyakig ragad világunk

ban, előbb-utóbb elfelejt nevetni. Túl sok a komor 
arcú, marcona tekintetű ember körülöttünk. A sírást 
már talán nem is szégyelljük annyira egymás előtt, 
mint azt, ha éppen boldogok vagyunk, és mosoly ül 
az ábrázatunkon. Ilyenkor szégyenlősen lehajtjuk a 
fejünket, nehogy véletlenül is kitudódjon, mennyire 
örülünk egy levél tartalmának, egy üzenetnek, egy 
találkozásnak. Miért van az, hogy nem merjük vállal
ni az örömünket mások szeme előtt? Miért lesz egyre 
kevesebb a mosoly, az őszinte, szívből jövő nevetés? 
Miért válnak lapossá, elcsépeltté a viccek, a poénok, 
a tréfák?

Valaki egyszer azt mondta, hogy a humor az élet 
dajkája. Kiegyenesíti sírásra görbülő szánkat, feloldja 
félelmeinket; keserűségeink, reménytelenségünk sötét 
dzsungeléból kivezető ösvény. És mindenekelőtt a 
felülről nézés művészete. Csak a vidámság nem rest 
ahhoz, hogy vegye a fáradságot, és földhözragadtság- 
ból, a komolyság „alagsorából” fölkapaszkodjon az 
emeletre. Oda, ahonnan mindent másképp látni, 
ahonnan új távlatok nyílnak.

A humor latin szó, sok mindent jelent, például: 
nedvesség, nedű, folyadék, hab. Aki nevet, és tud 
másokat is szívből jövő nevetésre indítani, az valóban 
életet hoz a sivár világba. Öntöz, nedvesít. Hogy ki ne 
száradjon teljesen körülöttünk az élet. És ez az igazi 
művészet is. A fájdalom könnyeit sokkal könnyebb 
kicsalogatni. Az örömkönnyekkel nehezebb a helyzet. 
Valahogy mélyebben van a forrásuk, nagyobb erőfe
szítést követel, ha kacagtatni, felüdíteni, megvidámí- 
tani akarunk embereket. Mégis, nem reménytelen fel
adat. Csak kitartás kell hozzá. Na és nagy adag jó 
kedv, amiből átragad majd a másikra. „Minden jó  
tréfa, minden nevetés ennek a varázslatnak a győzelme. 
A humor annak megváltása, hogy nem kötődtünk végle
gesen oda az eseményekhez, nem betonozta le életünket

a történelmünk, a betegség nem tepert le, a sikertelen
ségtől nem estünk kétségbe, a csalódásoktól nem men
tünk falnak, mert mindegyiket kinevettük."

A kinevetett nyomorúság megszűnik, mihelyt m o
solygok rajta. Semmibe vész, vége van. így tűnik el B 
mi életünkből, és másokéból is. A derű ezt is jelenti!: 
kiderül az ég. Kiderül, hogy korántsincs mindennek 
vége. Indulhatunk, újra, tovább. Hiszem, hogy a hu* 
morérzék, a jókedv, vidámság Istentől kapott ajándé
kok. Igen, Tőle kaptuk, hogy éljünk és éltessünk má
sokat. Tőle kaptuk, Aki szintúgy nincs híjával a hu
morérzéknek. Érről a témáról sok nagy tudású teoló
gus értekezett már. ö  valóban a jókedv Istene. Ha 
nem így lenne, nekünk sem lenne okunk nevetésre. De 
van miért örülnünk! Élhetünk! ÖRÖKKÉ. A lezárt 
sír előtti követ az Isten mosolya gördítette el. Láttuk 
az Urat! Ezt hirdetik a tanúk szerte a világon, boldog 
örömmel. Semmi okunk sem lenne örömre, nevetésre, 
ha csupán ebben a földi életben reménykednénk. Ha 
csak egy lepecsételt sírt őrző közkatonák lennénk, 
semmi erőnk nem lenne a nevetésre. De örülhetünk, 
nevethetünk, belemosolyoghatjuk ebbe a sanyarú vi
lágba : Isten szeretete ránk nevet, letörli a könnyeket, 
kiderül a világ, az élet körülöttünk. A nevető arcok 
az értelmes életbe vetett remény prófétái.

„M ikor jóra fordította Sión sorsát az Űr, 
olyanok voltunk, mint az álmodók.
Akkor megtelt a szánk nevetéssel, 
és örömkiáltás volt nyelvünkön.
Ezt mondták akkor a népek:
H atalm as dolgot te tt ezekkel az Ú r!
H atalm as dolgot te tt velünk az Űr, 
ezért örvendezünk.”

(Zsolt 126,1-3) 

V. Gy.

L á b r á z ó

Hogy miért lóbáltam a minap áll
tomban a fé l  lábam húsz percig a 
trolimegállóban ? Mások által nor
málisnak és felnőttnek mondott nő 
létemre? S  megint mások ijedt pil
lantásától kísérve?

Szolidaritásból. Nem, nem az 
etiópiai éhezőkért. Nem is a föld
rengéskárosultakért. Jancsikáért. 
A ki szintén ott állt, s várt a 74-esre, 
boldogtalan anyukája és kereszt
mamája kereszttüzében.

Szenvedett az egész család. Mert 
az óvodás Jancsika égy percig sem 
állt vigyázzban, s némán. Hanem 
ugrált, nevetett, mutogatott az 
autókra, kérdezett, mint minden 
normális gyerek, nagy adag kíván
csisággal és mozgásigénnyel. De 
övéi ezt nem tűrhették. Megállás 
nélkül szidták, fegyelmezték min
den mozdulatáért. Létmegnyilvánu
lásáért. Jó hangosan, hogy minden
ki hallja, mily gondos nevelést biz
tosítanak részére. Ahelyett, hogy 
meséltek volna neki, vagy játszot
tak volna valamit...

Ahogy az idő múlt, úgy lettek 
egyre idegesebbek a nénék, s én is 

és szorult a hurok Jancsika körül. 
Kezeit szorosan fogták, szóhoz nem 
jutott. Jókedve régen elment. Már 
csak egy szabadsági fo ka  maradt: 
az egyik lába. A másikon ugyanis

állt. Ezt az egyet aztán dacosan ló
háttá, teljes elkeseredéssel. Persze 
rögtön rárivalltak:

-  De Jancsika, hogy csinálhatsz 
ilyet?

— Nézd, mások milyen rendesen 
állnak!

-  Látsz te valakit is, aki így 
rázná a lábát? -  mutattak kör
be.

De láttak. Egy egyébként normá
lisnak kinéző, dacos tekintetű, kö
zépkorú nőt.

Homoki Nagy Katalin

Á PR ILY  LAJOS: *
|

Biztató vers magányosságtól irtózó léleknek
-. Tudom, hogy hull a nap, -

örömök száDanak, 
kedves fők hallanak, 
sír dóm bök máüanak.
Egy-egy kéz, drága kéz, 
mindegyre elereszt, 
minden nap vereség, 
minden nap új kereszt 
Szem mögött, szó mögött 
gondárnyék feketüL 
Es mégjs: ne remegj -  
nem maradsz egyedül.

Ködödben csillag ég, 
gondodból fény terem: 
vers-lelkek lengenek 
nyomodban ezeren. 
Zászlós és halk csapat 
elszánt és bús-szelíd 
vers-lelkek, viharos 
vad korban tetteid.

S szűkülő kör mögött, 
halkuló ház körül, 
mélyülő bú felett 
hűség áll őrödül.

Jó telkek, annyian, ■ • « 
árvák és élesők, 
szépséget szomjazok, 
kútfődet keresők. 
Szédülni nem szabad, 
zuhannod nem lehet: 
szirtea te rózsaág 
vigyázza lelkedet.

Tudom, hogy két kezem 
nem part és nem erő: 
maholnap aszú ág, 
szétvert és remegő. 
Mentésre ingatag, 
tartásnak nem elég -  
síkon á t  begyen át 
kinyújtom tefeléd.

Örömök szállanak, 
kedves fők hallanak, 
vén sírok máüanak, 
estébe hull a nap.
Szem mögött, szó mögött 
gondárnyék feketüL 
Es mégte -  ne remegj: 
nem maradsz egyedül.

Peti János
1913-1994

Az első világháborút egy évvel megelőző 1913-as év 
augusztus 21-én Pestújhelyen született, és 1994. októ
ber 8-án ugyanott hunyt el P e t i  Já n o s  festőművész 
tanár. 1931-ben érettségizett a Budapesti Református 
Gimnáziumban, az 1936-1941. évek során a világhírű 
S z ő n y i  Is t ván  festőművész kitűnő növendékeként 
végezte a főiskolát. Sajnos, a második világháború ki
törése az ő kibontakozását is megtörte, ezért mint rajz
tanár kezdte és végezte működését 32 éven át.

A mértani és művészeti rajzszakos állami rendes 
tanár, fiatal festőművész 1945-ben felkereste dr. 
Renner  Jánost ,  a Budapesti Evangélikus Gimná
zium akkori igazgatóját azzal a kéréssel, hogy a fasori 
gimnáziumban szeretné hivatását gyakorolni. Kérésé
nek R en n er  igazgató örömmel tett eleget, mivel a 
nyugalomba készülő O pp e l  Imre  címzetes igazga
tó, a mértani és művészeti rajz tanára utódlása úgyis 
napirenden volt. A hivatástudattól átforrósodott lelkü
letűfiatal tanár a fasori gimnázium szellemébe beillesz
kedett, egyéni képességeit az 1945-1950 évek között 
gazdagon kamatoztatta. 1950-től 1957-ig a rákospalo
tai Kossuth utcai általános iskolában, 1957-1973-ig a 
pestújhelyi általános iskolában tanított.

Különleges képességű őstehetség volt, aki már akkor 
festett tájképeket, amikor még írni-olvasni nem tudott. 
Ez a rajztehetség végigkísérte iskoláin, majd egész élet
művén át.

Élete középpontjában, mint élethivatás, a festészet 
állt. A szocialista realizmus mellőzésével, éjt nappallá 
téve festett, melynek során kb. 860 munkája született: 
olaj, tempera, pasztell és rajz. Első kiállítását 1947 
májusában a Budapesti Társaskör helyiségeiben ren
dezte^ majd 1964-ben nagy sikerű kiállítása volt a bu

dapesti Fényes Adolf teremben. Ezeket még számos 
kiállítás követte. (Csak a fontosabbakat említve: 
1978-ban az Újpest Galériában, 1980-ban az ÉVIG  
Kultúrházban, 1990-ben a Hazafias Népfront XV. ke
rületi székházában és a Budapesti Evangélikus Gimná
ziumban, 1991-ben a XV. kerületi Kavicsos köz 4. szám 
alatti ún. Lila iskolában, 1994-ben a Pestújhelyi Közös
ségi Házban.)

Büszkeséggel vallotta, hogy 1965-től 1984-ig 19 éven 
át egy nagy világjárást bonyolítqtt le a témák és az 
élmények megszerzése végett. Négyszer járt Párizsban 
és Hollandiában, kétszer Angliában és Belgiumban, 
egyszer Olaszországban, hétszer Bécsben, míg utolsó 
nagy útján 1983/84-ben három hónapot töltött Puerto 
Ricában és hazajövet New Yorkot is megtekintette.

Ezek mind önálló, több hónapos utak voltak, melyek 
során alkalma volt ihletet meríteni az ott látottakból. 
A somogyi falvaktól a Puerto Ricó-i tengerparton át a 
New York-i felhőkarcolókig számtalan élményt gyűj
tött, de ezeket gyakorlatilag mind itthon festette meg. 
Élményeit hazajövetele után hónapokig tartó munkával 
dolgozta fel.

Tulajdonképpen minden a témája volt. 1965-ben az 
első külföldi útjától művészetében egy stílusváltás tör
tént, mind a hazai, mind a külföldi képei szürrealista 
stílusban készültek, ami azt jelentette, hogy mindig a 
valóság megfigyeléséből indult k i és ezt költészetté ala
kította át. A színskálája végtelen, nagyon szerette az 
erőteljes élénk színeket, de mindig a témához alkalmaz
va. Művészete teljesen önálló művészet volt, amely sen
kiéhez nem hasonlítható.

A z 1994. évi kiállításán is szerepelt, unokája szobájá
ban kiállított „Önéletrajz” című fő  müye egész életének

rövid áttekintését adja. Ezt az alkotását külföldi útjai 
élményei és ihletése alapján 15 éven át 1960 és 1975 
között festette. Ezen -  az egész életét és egyéniségét 
reprezentáló — nagyformátumú festmény főalakja a nő, 
mint életünk középpontja, aki anya is, feleség is és 
barátnő is. A nő portréja alatt a ló  a szenvedélyt ábrá
zolja, míg alatta a bohóc az egész világot kineveti. 
Balra fen t leánya kiskorabeli arcképe, mellette a pa
rasztfalu, ami életének nagy-nagy élménye, középen 
fen t a párizsi kirándulás emléke, jobbra fen t a második 
világháború történése. Jobbra lent egy fiatalkori önarc
képe mellett a Van Gogh önarckép és édesapja 
arcképe látható, végül balra lent az édesapja és az 
édesanyja iránti kegyeletét a koporsó fejezi ki.

Egyedülálló művészi ihletettségűek összes alkotásai, 
amelyek híven tükrözik egy nyolc évtizedet megélt fes
tőművész személyiségét és egyéniségét! Igen nagy kár, 
hogy az elismerés területén nem kapta meg életében az 
Öt megillető helyet. Mégis elmondhatjuk, hogy P e t i  
J á n o s  nem élt hiába, mert Istentől kapott hivatás- 
és küldetéstudatát egész életén át gyakorolta és meg
őrizte, és tudása kincsét, valamint szakmája szeretetét 
elsősorban tanítványai felé gazdagon érzékeltette. Le
gyen áldott az emlékezete.

Dr. Vitális György

KÖNYVISMERTETÉS

B i b l i á v a l  a  S z a h a r á b a n

„Missziós lelkülettel -  Gondolatok egy afrikai uta
zás kapcsán” címmel jelent meg nemrégen Fischl Vil
mos könyve, amely igazi csemegét ígér az érdeklődők
nek.

Különleges ez a könyv, mert Magyarországon ez az 
első marokkói útibeszámoló. t

Különleges, mert ez a könyv nem egyszerűen úti
könyv, hanem egy missziós útról készült -  elmondhat
juk -  kalandos beszámoló.

Mi ju t eszünkbe, ha meghalljuk a „M arokkó” ne
vet? Mit tudunk erről az afrikai országról?

Tudjuk-e, hogy Marokkó mohamedán ország, ahol 
a keresztyénséget tiltják, és ahol a keresztyén misszio
náriusokat tíz év börtön fenyegeti?

Tudjuk-e, hogy az arab emberek fanatikusak, ha az 
iszlámról van szó, ugyanakkor barátságosak és igen 
segítőkészek is?

A szerző, Fischl Vilmos teológus, aki otthonosan 
mozog az arab világban, hiszen gyermekkorában 
négy évig élt szüleivel Líbiában. Megtanulta az arab 
nyelvet, és szívéhez nőtt az arab világ. Ez a szeretet 
könyvének minden oldaláról sugárzik: amikor az 
arab emberekről, életükről, vallásukról, szokásaikról 
ír, de akkor is, amikor a kis missziós csoportnak a 
marokkói hatóságokkal való összetűzésére emlékezik 
vissza.

Kinek ajánlom 
ezt a könyvet? Min
denkinek, aki sze
retne megismerni 
egy, az európaitól 
távol álló világot, 
aki kíváncsi arra, 
hogyan lehet misszi
ót végezni ott, ahol 
tiltják a keresztyén
séget.

Fischl Vilmos 
könyve érdekes és 
értékes információ
kat nyújt mindenki 
számára. Nem szép- 
irodalmi remekmű, 
de sajátosan elbűvö
lő stílusa magával 
ragadja az olvasót.

Sánta Anikó

FISCHL VILMOS 

MISSZIÓS 
LELKÜLETTEL

Gondolatok egy afrikai utazás kapcsán)

ASZÓD
1994
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Kiállítás az Egészségügyi Gyermekotthonban

a, A SAREPTA Budai Szeretetotthon karácsonyáról 
k már tudósítottunk. Az ünnepély mellett egy kiállítást 
l  is bemutattak, melyen a fogyatékos gyermekek mun

káját tárták a szemünk elé. Az otthonban szövőszék 
I is van, melyen a gyermekek egy része nagy örömmel 

végzi a munkát az év folyamán. Karácsony előtt -  ez 
alkalommal először -  kiállítást rendeztek az elkészült 
darabokból. Igen ügyes, szép kiállítású, hasznos dara- 

ji bök tárultak szemünk elé. A szövőszéken készült sző- 
. nyegek, térítők mellett láttunk rajzokat, ragasztós, 

kézügyességről árulkodó ajándék darabokat. Vásár is 
volt egyben, lehetett válogatni belőlük.

A fogyatékos gyermekek között végzett munkáju
kért a gyógypedagógusokat dicsérhetjük, nekik kö
szönhetjük, hogy beletekinthetünk az otthon munkás

életébe és láthatjuk azt, hogy semmiképpen sem 
értéktelenek azok, akik valamiben fogyatékosak, 
de életükkel, munkájukkal még adni is tudnak má
soknak. Köszönjük pedagógusaiknak: Jilling Ma- 
tildnak, Tóth Éva Máriának és Pethe Gábornénak.

tszm

EGY
Isten országában legnagyobb 

szám az „egy” . Aifflkor az éV ratá- 
ránál állunk, számvetésünk Idején”, 
karácsonyt átélve, gondoljunk 
vissza, mit tett értünk ?z egy Jézus 
Krisztus (1 Tim 2,5).

A világot váltotta meg; és én, az 
0  tanítványa mit tettem missziói 
parancsával? „Menjetek el, ... te
gyetek tanítvánnyá minden népet.” 
Krisztus hívei: ébredjetek! Élvező 
keresztyének vagytok, vagy szol
gáló, a kapott tálentummal jól sá- 
fárkodók? A magad helyén, kör
nyezetedben terjeszted-e a világos
ságot az egyre sötétedő világban?!

A missziói persely társammá

szegődött. Történt egy ökumeni
kus együttléféW: 'Süf éíőádá's”'tttán 
néhányan cigaréítaía‘"gyüjto'ttak. 
Indíttatva éreztem magam és fel
szólaltam a dohányzás ellen. Ered
mény: 600 Ft a missziói persely
be...

A győri diakonisszák soproni 
csendesnapjai alkalmából a kitett 
tányéron több mint 3 ezer forint 
gyűlt össze a lepra-misszió céljá
ra ...

A pécsi asszonykor hétfői 
együttlétén sem hiányzik a missziói 
persely. „Sok kicsi sokra megy” ...

Öregek otthonában, napközik
ben egyre többen kapcsolódnak be

a fáslikötésbe. így értelmet nyer 
házhoz kötött életük. Egy rokkant 
testvérünk gyártja nagy szorga
lommal a 20 x 20-as takaródara
bokat. A  másik összehorgolja, s 
van, aki gombolyít...

A tevékeny testvérekből imád
kozó, szolgáló missziói közösség 
lesz, s egyre többen ismerkednek 
meg a világban folyó misszióval, 
lánglelkű misszionáriusok életé
vel. ..

Az egynek hűségét megáldja a 
misszió Ura! Legyél Te az az egy, 
akire elmondhatja Jézus az őt olaj
jal megkenő asszonynak szóló 
m ondatát: „ Ő ,  ami tőle telt, azt 
tette.” (Mk 14,8)

Balázs Béláné 
Pécs

• •
Ünnepek után

Ünnepek után mintha egy kicsit szomorúbb lenne a 
szívünk. Elmúlt a karácsonyi varázs. Kialudtak a gyertya
fények a megszáradt fenyőkön, s a csillagszórók kormos 
maradványai feketén éktelenkednek a csupasz ágakon. 
Oda a tűlevelek üde zöldje. Elszállt a gyertyaillat, s vele 
illant el lelkűnkből az ünnepi áhítat. A meleg hangulatot 
igéző, csillogó papírokba rejtett ajándékok jó  része hasz
nálati tárggyá alakult, s életünk újra a megszokott meder
ben folyik tovább.

Mert az ünnepek évszázadok óta mindig elmúlnak. 
Majd visszajönnek megint. Újra és újra. Örök körforgás
ban születnek és halnak meg, mint az emberek. Vasárna
pok és hétköznapok, örömök és bánatok kergetik egymást 
az idő zárt kerekében. Gyertyák gyúlnak és kialszanak. 
Fenyők nőnek, majd kivágják őket.

Most éppen elmúltak az ünnepek.
Eltűnt a betlehemi csillag is a napkeleti bölcsek szeme 

elől. Csak addig vezette őket, „amíg meg nem érkeztek és 
akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt". 
Aztán átsuhant a látóhatáron, és ember nem láthatta 
többé. De az üstökösök még nem semmisülnek meg, ami
kor kilépnek a gyarló földiek tekintetéből. Titkosan to
vább bolyongnak valahol az ég állócsillagai között.

A napkeleti bölcsek is hazaindultak a jászol mellől, 
miután ajándékaikat elhelyezték a Kisded lábainál. 
Visszatértek hazájukba, ahol munka várta őket. Ahol 

feladataik voltak. De más utat választottak maguknak, 
mivel „kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek 
vissza Heródeshez".

Az Úr angyala Józsefnek is megjelent álomban, és 
figyelmeztette őt: „Vedda gyermeket és anyját, mene
külj Egyiptomba..., mert Heródes halálra fogja keres
tetni a gyermeket."

Üres maradt a születési jászol. De megmaradt az 
isteni gyermek. Elmenekült a családjával, és csak ké
sőbb, nyugodtabb időben tért vissza Izrael földjére.

„És amikor odaért, abban a városban telepedett le, 
amelyet Názáretnek neveznek, hogy beteljesedjék, amit 
a próféták mondottak: názáretinek fogják öt nevezni."

Elmúlt karácsony varázslatos, szent ünnepe. Elmúlt 
Vízkereszt is. Tovasuhant, s vele röpke életünk évenként 
visszatérő, örömet hozó boldogsága is elszállt. Leszedtük 
a karácsonyfát. Dobozokba kerültek az üvegdíszek, az 
ezüstdiók. Az angyalhajak villogó fehérségét eltakarják a

szekrények zegzugai. S  a fák , a hajdan büszke fenyők, 
tűleveleiket elhullatva, megcsúfoltan hevernek az utcán, a 
szeméttárolók mellett. Némelyiken még rajta van a sza
loncukor tépett burka. S  néhol- a nagyvárosok lakótelepi 
emeleteinek arctalan ablakain áthajítva érnek földet. Ösz- 
szetörve és meggyalázva. S  eltűnik, tovarebben a karácso
nyi fény.

Az évezredek kavalkádjában összemosódván az idő, 
arra int bennünket, hogy álljunk meg egy kicsit az új 
esztendő küszöbén. Gondolkodjunk, hogyan tovább? Va
lahogy más úton kellene nekünk is visszatérnünk régi, 
megszokott életünkbe. Új utat kellene választanunk, hogy 
elkerüljük a gonoszt. Ahogy a napkeleti bölcsek tették.

Hiszen mi is meginttettünk.
Meginttettünk álomban, varázsban, a karácsonyi ra

gyogásban. Szeretteink ölelésében. Jóságban és áhítat
ban. Gyermekeink csillogó szembogarában, öregeink 
fáradt, meleg tekintetében.

Amikor eltüntetjük a karácsony fényeit; amikor újra 
szétválik a szeretet által összefogott család; amikor ki
újulnak és újra fájnak a sebek; amikor ismét bizonytalan
ná válunk életünk célja felöl; akkor gondoljunk arra a 
Keresztelő Jánosra, aki „teveszőr ruhát és dereka körül 
bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt".

Ez az ember kiment a Jordán vizéhez és prédikálni 
kezdett.

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa."
És keresztelvén a népeket, hirdette, hogy megérke

zett közéjük a Megváltó. így szólt a Messiásról:
„Aki utánam jön, erősebb nálam.” A sokaság pedig 

nem értette őt. Nem tudta, mit kell cselekednie. Meg
kérdezték ezért:

„Akkor hát mit tegyünk?”
„János így válaszolt nékik: Akinek két ruhája van, 

adjon annak, akinek nincs; és akinek van ennivalója, 
hasonlóan cselekedjék.”

M it tegyünk tehát?—kérdezzük mi is a hétköznapok 
nehézségeiben. Mi, bizonytalan, célt tévesztett embe
rek. Valahogy így kellene cselekednünk nekünk is!

Ilyen egyszerűen.
Feltöltődve a karácsonyi szeretet melegével.

Lenhardtné Bertalan Emma
_!__I ___ ÍJ_________ __________ :______ppvltnri IrihiwH Hlálr
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Megajándékozottan
A Gusztáv Adolf Segélyszolgá

lat évről évre megismétlődő kará
csonyi csomagjait készítettük -  
először -  Soltvadkerten népes csa
pattal.

Elment 147 csomag, s jött 97 
levél. Jó ez az arány, hisz betegek, 
öregek, kórházban levők, otthon 
ágyhoz kötöttek kapták. Ők is úgy 
érezték, ahogy a tollat fogók; hálá
san, örömmel, hisz szükség van erre 
a jelre és jelzésre. Ahogy ők íiják -

„Nem felejtettek el!
Évtizedeken keresztül szolgál

tam férjem mellett!
Együtt kerékpároztunk szór

ványról szórványra!
Én helyettesítettem, ha beteg 

volt!
De sok szeretetvendégséget 

rendeztünk!”

Aztán a történelmi megpróbál

tatások, amelyek szintén közös ne
vezői ezeknek a leveleknek. Csoda 
számomra, hogy nem panaszos 
hangon -

„Egyházunkért vállaltuk és 
tettük!”

Gyónás van ezekben a levelek
ben -

„Négyszer feküdtem kórház
ban azóta!

Eltemettem gyermekeimet, s 
én itt maradtam!”

írásom címét szeretném megin
dokolni -  megajándékozottan.

A levelekben ajándékot kaptam, 
hisz 1956 után voltam teológus, 
annak a generációnak egyik tagja, 
aki öt év alatt 70-90 gyülekezetben 
szupplikált, azaz ugyanennyi lel
készt, parókiát, stílust, életformát

ismerhetett meg, illetve ennyibe 
pillanthatott bele. Nagy iskola 
volt. Ide tartozik még a hat év se- 
gédlelkészi idő.

Azok, akik csomagot és leve
let kaptak 1994 karácsonyán -  
kedves ismerőseim, akik induló 
szolgálati éveim élő tanúi. Mi
csoda találkozással ajándékozott 
még Isten a nevemre címzett le
velekben !

A minden levélben leírt köszö
netét így adom tovább a Gusztáv 
Adolf Segélyszolgálatnak, azok
nak a testvéreknek, akik szereteté- 
ből bizonyságot tehettünk kará
csonykor a mi élő Urunkról, Jézus 
Krisztusról.

Kérem Istent, hogy ebben az év
ben újra „találkozhassunk”, hogy 
örömünk kölcsönös legyen. Isten 
dicsőségére és egymás javára!

Káposzta Lajos

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP
Szigorítások Kínában 

Fél évvel azután, hogy a kínai 
kormány elfogadta a vallásos tevé
kenységeket szabályozó törvénye
ket, a keresztyén gyülekezetek ve
zetői a korlátozások újabb szigorí
tásáról számolnak be. Jóllehet, a 
keresztyének letartóztatása csök
kenőben van, számos területen ta
pasztalható, hogy az ún. házi gyü
lekezetek (Kínában sok keresztyén 
csupán házi istentiszteleteken ta
lálkozhat) tagjait arra kényszerí
tik, hogy a hatóságoknál jelentsék 
be tevékenységüket, valamint min
denfajta evangélizációt szüntesse
nek be.

80% közömbös, vagy ateista 
Csehországban

Csehországban meglehetősen 
sziklás talajba vetnek az evangéli- 
zátorok. Egy nemrégiben készült 
közvélemény-kutatás szerint az 
emberek 80%-a közömbös, vagy 
ateista, s ez az arány még a Német
ország keleti felében mért 75%-nál 
is magasabb. Egy lelkész vélemé
nye szerint a csehek különlegesek 
ebből a szempontból, mert egy tu
datos döntés alapján nem hisznek. 
Az asztrológia és a New Age hullá
mai azonban észrevehetően erő
södnek, az óriási amerikai hatás 
eredményeképpen.

Szudáni kivégzések 
Június óta valószínűleg további 

öt szudáni keresztyént feszítettek 
keresztre. Az Egyesült Afrikai

Egyházak Tanácsa ugyanakkor 
arról számol be, hogy az iszlám 
kormány 1994-ben mintegy 100 
ezer keresztyént utasított ki és 
kényszerített ideiglenes menekült 
táborokba.

Keresztyén könyvek Irakba 
A jordán Manara nevű könyv

terjesztő szolgálat munkatársai 93 
ezer példány Szentírást és különfé
le keresztyén kiadványt juttattak el 
Irakba a közelmúltban. Ezenfelül 
10 ezer Irakban nyomtatott, „A 
gyermekek barátja” című könyvet 
is szétosztottak, főként olyan isko
lákban, ahol a kormány engedélye 
alapján a keresztyén tanulók hit
oktatáson vesznek részt.

Számos ottani egyházi munka
társsal való egyeztetés után a Ma
nara munkásai a könyvterjesztés 
új rendszerének kidolgozását 
kezdték meg. Terveik szerint Bag
dadban, Mosulban és Kirkukban 
10 központot alakítanak ki. 
Örömmel számolnak be arról, 
hogy ammani nyári táborukban 
mintegy 100 fiatal fogadta el a ke
resztyén hitet.

Evangélizáció Zairében 
Mintegy 120 ezer zairei lakos 

vallotta nyilvánosan is, hogy elfo
gadja a keresztyénséget a lumum- 
bashi evangélizációs napokon. 
A hat napon át tartó evangélizá- 
ción közel 400 ezer fő vett részt, 
az eseményt 120 gyülekezet támo
gatta.

Bibliafordítók képzése 
Múlt nyáron az amerikai Nyel

vészek Nyári Egyeteme bibliafor
dító misszionáriusok képzésének 
elindítását kezdeményezte. A Ny. 
Ny. E. három keresztyén intéz
ményt -  egy egyetemet, egy főisko
lát és a Moody Intézetet támogatja 
abban, hogy megalapozzák az al
kalmazott nyelvészet oktatását. 
A kezdeményezést, melynek célja, 
hogy képzett bibliafordítókat biz
tosítson bármely missziós társaság 
részére, amelyik igényt tart rá, 
nagy érdeklődés kíséri. Mivel az 
első hallgatók már el is kezdték 
tanulmányaikat, tavasszal valószí
nűleg mint képzett bibüafordítók 
állhatnak szolgálatba.

Zimbabwe és a misszionáriusok 
Jó és rossz hír is van a missziós 

társaságok számára Zimbabwé
ben. A rossz hír: a kormány nem 
ad ki többé vízumot misszionáriu
sok részére. A jó  hír: az Afrika déli 
részén fekvő ország továbbra is 
nyitva tartja kapuit képzett, ke
resztyén szakemberek előtt. Fő
ként szociális munkásokat, orvo
sokat, gazdasági szakértőket, mér
nököket látnak szívesen. A köz
vetlen gyülekezetépítést nem tart
ják igazán szükségesnek. Több 
nemzetközi szervezet tapasztalata 
az, hogy azok a szakemberek, akik 
olyan feladatokat látnak el, me
lyekre nincs képzett munkaerő, 
könnyen kapnak munkaengedélyt.

Dr. Bálint Zoltán

ÁLLAMI TÁMOGATÁS AZ EGYHÁZAKNAK

A z Országgyűlés 1994. december 27-i ülésnapján fogadta el az egy
házak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1995. évi költségve
tési keret felosztását. Alábbiakban közöljük a jóváhagyott összegeket:

I. Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruh ázásfejleszt és

Egyházak megnevezése Támogatás
(E Ft-ban)

Magyar Katolikus Egyház 1 277 438,0
Magyarországi Református Egyház 381 018,0
Magyarországi Evangélikus Egyház 172 778,0
MAZSIHISZ 82986,0
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 13 700,0
Magyar Ortodox Egyház 7 000,0
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház 1 200,0
Magyarországi Román Ortodox Egyház 7 000,0
Magyarországi Unitárius Egyház 11 000,0
A Tan Kapuja Buddhista Egyház 800,0
Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 600,0
Biblia Szól Gyülekezet 600,0
Buddhista Misszió 3 000,0
Erdélyi Gyülekezet 1 400,0
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 16 000,0
Élő Isten Gyülekezet 300,0
H. N. Adventista Egyház 12 000,0
Hit Gyülekezete 8 000,0
Karma Decsen özei Ling Közösség 450,0
Keresztény Testvéri Közösség 300,0
Krisztus Követői 400,0
Magyar Iszlám Közösség 769,0
Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközösség 1 400,0
Magyarországi Baptista Egyház 22 000,0
Magyarországi Csan Buddhista Közösség 700,0
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 8 700,0
Magyarországi Jehova Tanúi 1,0
Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség 2 370,0
Magyarországi Késői Eső Gyülekezet 560,0
Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Közössége 500,0
Magyarországi Metodista Egyház 3 000,0
Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet 1 000,0
Nemzetközi Egyesült Pünkösdista Egyház 900,0
őskeresztyén Apostoli Egyház 4 800,0
Shalom Bibliai Gyülekezet 2 400,0
Teljes Evangéliumi Keresztyén MAHANAIM 2 930,0
Gyülekezet

összesen 2 050 000,0

D. Egyházi közgyűjtemények támogatása

Egyházak megnevezése Támogatás
(M Ft-ban)

Magyar Katolikus Egyház 79,328
Magyarországi Református Egyház 56,132
Magyarországi Evangélikus Egyház 12,297
MAZSIHISZ 6,130
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye 5,080
H. N. Adventista Egyház 0,600
Magyar Ortodox Egyház 1,000

----------------P ---------------P — U á » _________________________________________________________ 1 r>OÍ\

Magyarországi Román Ortodox Egyház 
Magyarországi Unitárius Egyház

3,020
0,624

Összesen 165,500

III. Egyházi oktatási intézmények támogatása

Egyházak megnevezése Támogatás 
(M Ft-ban)

Magyar Katolikus Egyház 
Magyarországi Református Egyház 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
MAZSIHISZ
Evangéliumi Pünkösdi Közösség

582,412
233,893

79,000
4,001
0,694

összesen: 900,000

IV. Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása

Egyházak megnevezése Támogatás 
(M Ft-ban)

Magyar Katolikus Egyház 
Magyarországi Református Egyház 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
MAZSIHISZ
Magyarországi Baptista Egyház 
Evangéliumi Püskösdi Közösség 
HIT Gyülekezete 
H. N. Adventista Egyház 
A Tan Kapuja. Buddhista Egyház 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség

283,199
113,479
36,561

2,251
1,447
0,724
0,708
0,241
1,109
0,281

összesen: 440,000

V. Egyházi szociális intézmények felújítása és karbantartása

Egyházak megnevezése Támogatás 
(M Ft-ban)

Magyar Katolikus Egyház 
Magyarországi Református Egyház 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
MAZSIHISZ
Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország 
Erdélyi Gyülekezet 
Evangéliumi Pünkösdi Közösség 
H. N. Adventista Egyház 
Magyarországi Baptista Egyház 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 
Magyarországi KRSNA-tudatú Hívők Közössége 
Magyarországi Metodista Egyház 
Magyarországi Szabadkeiesztyén Gyülekezet

63,500
24,490
12,825
16,168
2,529
1,800
3,625
2,704
3,267
2,973
3,900
1,819
0,400

összesen: 140,000
A központi költségvetésből kapott támogatási keretösszegek felhasználá

sáról az elszámolást az egyházak, felekezetek, vallási közösségek a Művelő
dési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztályéra nyújt
ják be. Az elszámolásról az év végén a Művelődési és Közoktatási Miniszté
rium tájékoztatja az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságot.
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(----------N A P R Ó L
Jertek és lássátok Isten tetteit! Félelmetesek a dolgai az 

I emberek között Zsolt 66,5

VASÁRNAP Áz Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 
megtartsa az elveszettet. Lk 19,10 (Ez 34,12; Mk 4,35-41; 
2Kor 1,8-11; Zsolt 30). Sok minden elveszett ebből a világ
ból, az emberi lelkekből. Elveszett a remény, a jövőbe 
vetett hit, az igazi értékrend, az önzetlenség, a másik ember 
tisztelete, az őszinteség, a becsület értéke, a közösség, a 

I nemzet iránt érzfett felelősségtudat, az Isten iránti feltétlen 
I bizalom. Sokszor már bennünk is keresnie kell Urunknak 
I ezeket a kincseket. De ki más menthetné meg ezeket az I értékeket és minket is, mint az, aki az elveszettekért jött?

I HÉTFŐ Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, 
visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult 
Jézus lábánál, és hálát adott neki. Lk 17,15-16 (lM óz 35,3;

I 4Móz 22,21-35; Róm 4,13-25). Több lenne az öröm és a I remény is az életünkben, ha imáinkban arányban állna a 
I kérés és a hála. Ha mindent megköszönnénk, jobban tuda-

I tosodna bennünk, mennyi mindent kapunk. Ha arra gon
dolok : Urunk segített rajtam, akkor tudom kérni őt más- 
■ kor is. De ha csak annyi marad: „Meggyógyultam!”, az 

I múlttá válik.

KEDD Az Úr alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe I és legelőjének nyája. Zsolt 100,3 (lPt 2,25; Mk 1,21-28;I Róm 5,1-5). Életünket Istentől kaptuk, de nem korlátlan 
I hatalommal. Nem lehetünk a magunk urai, mert az övéi I vagyunk. És ha elfordulunk Tőle, akkor is Ő éltet és táplál.
I Sokkal bölcsebben irányítja életünket, mint mi tennénk.I Nem kényszer tehát őt Úrnak vallani, hanem áldott lehető-
I ség

SZEROA Eljön majd az idő -így  szól az Ú r-.am ikor igaz 
I saijat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen ural- I kodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Jer 23,5 I (Mt 21,9; Jer 5,20-22; Róm 5,6-11). Amikor úgy érezzük,
I szőkébb és tágabb környezetünkben fejetlenség, jogtalan- 
I ság és igazságtalanság uralkodik, biztat ez a régi ige. Eljön

N A P R A  ----------
az idő, amikor újra érték lesz az isteni bölcsesség, jog és 
igazság. Amikor „felragyog az igazság napja és sugarai 
gyógyulást hoznak.”

CS0TÖRTÖK Boldogok akik sirnak, mert ők megvigasz- 
taltatnak. Mt 5,4 (Zsolt 56,9; ApCsel 28,1-6; Róm 5,12- 
21). Tele van az életünk könnyel. Sírunk, ha valami fáj, ha 
megbántanak, ha szeretteink baja aggaszt, ha gyászolunk, 
ha valami nem sikerül... Ez lenne a boldogság? Nem! Az 
a könnyek után következik. Nem lehet mindenkit megvi
gasztalni. Akinek a lelke belefulladt a közönybe, az már 
nem is sir. Sem koporsó mellett, sem bűnei fölött, sem 
mások baján. Az ilyen ember messze áll a boldogságtól. De 
akinek szemében még megjelennek a részvét és a bűntudat 
könnyei, annak szomorúságát örömre fordítja a legna
gyobb vigasztaló.

PÉNTEK Meghiúsítja a ravaszok terveit, nem alkot kezük 
maradandót. Jób 5,12 (Un 2,17; Dán 6,20-28; Róm 6,1- 
11). A világban látszólag akadálytalanul tör előre a ravasz
ság és a gonoszság. Ez maradandó testi-lelki sebeket okoz 
sokaknak. De Isten igazsága más. Csak az marad meg 
ebben a világban, amit ő megtart. így maradhat meg szere
tetünk és hívő életünk abban a világban is, amelyből a 
ravaszság és a gonoszság végleg el fog tűnni.

SZOMBAT A felülről való békesség először is tiszta, az
után békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és 
gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. 
Jak 3,17 (Zsolt 1,3; Ef 1,15-23; Róm 6,12-23). Az év elején 
az újságok vezető híre volt, hogy még (már több mint egy 
napja!) tart a ki tudja hányadik boszniai béke, csak itt-ott 
ropognak a fegyverek. Milyen jó, hogy másféle béke is 
lehetséges ebben a világban! Az, amit Urunk ad. Ami nem 
látványos, de teljes. Amit nem kell minden erőnkkel véde
nünk, hanem az véd meg minket. Sőt, egyedül ez a béke 
védheti meg szűkebb környezetünket és az egész világot is 
az eldurvulástól.

Dr. Zsednai Józsefné

Várom...
Sokszor egy mondat, vagy csak 

egy szó fogja meg az embert. így 
jártam én nemrég, amikor az egyik 
istentiszteleten a Niceai Hitvallást 
mondtuk. A befejező mondatnál: 
„Várom a halottak feltámadását és 
az eljövendő örök életet” -  szívem
be hasított ez a szó: „várom”.

Ez a szó éles fullánk gyanánt ott 
maradt bennem., Várom a halottak 
feltámadását. Nem azt mondom, 
hogy tanultam, hogy valakitől hal
lottam róla, hogy egyesek hiszik 
ezt -  hanem én várom.

Sokszor már csak ajkunkkal kö
zeledünk Istenhez és szívünk távol 
van Tőle (Ézs. 29,13). így a hitval
lás szavai is -  sajnos, megüresed
hetnek. .. De ez a szó most szíven 
ütött: „várom” ! Úgy éreztem, 
hogy „várni”, sokkal több és 
konkrétabb, mint „hinni”. A vá- 
rásban van valami aktivitás. Vá
rom a buszt a megállóban, mert

sietek, várok egy fontos levelet, 
egy sorsdöntő találkozást, látoga
tást. Tízévesen nagyon is kötőd
tem anyámhoz. Ha nem jö tt meg 
időben, el nem mozdultam az ab
lakból, még ebédelni is hiába hív
tak. ..

Jób könyvében is olvasunk ha
sonló várakozásról : Tudom, hogy 
az én Megváltóm él, és utoljára 
porom felett megáll...

Súlya van itt az egyes számnak. 
Talán több százan mondjuk együtt 
a Hitvallást, de én a magam nevében 
teszek bizonyságot a reménységről.

Várom... Tényleg? A kérdés in
dokolt, mert a halált és az utána 
jövő dolgokat sokan felejteni akar
ják. Fiatalok, idősek egyaránt pró
bálják felejteni. Pedig milyen igaz 
a pannonhalmi napóra latin felira
ta „Una vestrum, ultima m ea...” 
= „Egyik közületek az utolsó 
órám lesz...”

Zene, tánc, evés, ivás, még a 
munka is sokszor a felejtés eszköze 
akar lenni. Ezért nem „illik” társa
ságban a halálról beszélni.

Olyanok között élve, akik bo
londságnak tartják, nem hiszik, ki
gúnyolják -  tudod-e szívből el
mondani, „várom a halottak feltá
madását” ?

Nem a feltámadást (elvontan), 
hanem konkrétan, ott kint a teme
tőben nyugvó szeretteim feltáma
dását. így állok sírjuk mellé, és a 
saját síromra is így gondolok.

És végül: ez a várakozás aktivi
zálja az embert. Ahogy egy talál
kozásra készülve, vagy utazásnál 
lesz, amit kidobok úticsomagom
ból -  éppen azért, mert mást na
gyon „fontosnak tartok: így a fel
támadás várásában is kialakul éle
temben, hétköznapjaimban is egy 
új értékrend. Csodálatos úton lenni 
annak, aki biztos a célban, amely 
felé tart.

Gáncs Aladár

KÉSZÜLÜNK A VILÁGIM ANAPRA

Ghana történelme (3)

A birodalom, melynek kialakulása a 
Kr. u. 300-as évektől kísérhető nyo
mon, szabad és független ország volt, 
hétszáz esztendőn keresztül háborítat
lanul fejlődött és virágzott. Kr. u. 700- 
ban egy arab utazó számol be a gaz
dagságról, amit Ghanaban tapasztalt. 
Elámult a királyi palota kristály abla
kain, a gazdag falfestmények és szob
rok szépségén. A trónszék aranyból 
volt, a palota istállójában a lovak sző
nyegen aludtak.

A birodalom 900 és 1000 körül érte 
el fénykorát: fejlett volt a mezőgazda
ság, az aranybányák messze földön hí
resek voltak. Több afrikai ország pró
bálta ebben az időben meghódítani 
Ghánát, de az ellenállt a támadások
nak.

1076-ban azután az észak felől be
nyomuló ellenségtől a ghanai haderő 
vereséget szenvedett. Elfoglalták a fő
várost, a lakosság nagy részét rabszol
gává tették, s a hivatalos vallás az isz
lám lett. A hódítók elől sokan délre 
menfkültek, az idegen körülményeket

nehezen bár, de lassan megszokták. 
A 15. sz.-ban a portugálok már ismét 
jól szervezett kis királyságokat találtak 
ezen a vidéken. Lakóik „Fantik”-nak 
nevezték magukat. Az északi vidéken 
maradtak az „Aschantik” voltak.

Az afrikai történész, Joseph Ki- 
Zerbo a Kr. utáni 12-16 századot Feke- 
te-Afrika nagy korszakának nevezi, 
mivel az egyes országok ezen a vidéken 
hasonló gazdasági, politikai, kulturális 
fejlődésen mentek keresztül. A fejlő
désben egyensúly volt az országok kö
zött. Kelet- és Nyugat-Afrika a dél felé 
vezető nagy karavánutak által össze
köttetésben voltak egymással.

A 14. század végétől kezdve azután 
megindult az Indiába vezető tengeri út 
keresése. Az elsők a portugálok voltak, 
akik felismerték, hogy Afrika mesés 
gazdagsága milyen lehetőséget rejt ma
gában, így Ghana partvidékén elkezd
tek erődöket építeni. Ezek már nem 
egyszerűen az „átmenő forgalmat” vol
tak hivatottak szolgálni, hanem a las
san meginduló kereskedelem állomásai 
lettek. Hamarosan megkezdődött a 
szervezett kereskedelem az arannyal, 
fűszerekkel, elefántcsonttal. Ettől 
kezdve nevezték Ghánát „Aranypart
nak”.

Szinte ezzel egyidőben kezdődött el 
Amerika meghódítása (1492). Az in
dián lakosságot, akik embertelen kö
rülmények között dolgoztak a fehérek 
ültetvényein, az Európából behurcolt 
járványos betegségek megtizedelték.

A fehér földbirtokosok új munka
erők után néztek. így indult meg a 15. 
századtól az a sötét korszak, amit afri
kai rabszolga-kereskedelemnek neve
zünk. Négy évszázad alatt 60 millió 
afrikai vált ennek áldozatává. Talán 
tízmillió érkezett meg közülük Dél- 
Amerikába, a többiek a hajóúton pusz
tultak el, vagy meggyilkolták őket.

A gazdag, büszke, hatalmas ország, 
Ghana, melynek neve ezt jelenti: ki

rály, az európai gyarmatosítók által 
kizsákmányolt, elszegényedett ország
gá vált. Mert a portugálokat követte a 
többi ország. Hollandia, Anglia, de a 
franciák, dánok, svédek és németek is 
resztvettek a kíméletlen kereskedelmi 
versenyben.

1872-ben Ghana angol koronagyar
mattá vált, ami a második világháború 
utáni időkig tartott. A háború után 
ezrével tértek haza a katonák, akik a 
tengerentúlról sokféle tapasztalatot 
hoztak magukkal, a nemzeti mozgal
mak, a függetlenség utáni vágy lassan 
érlelte a helyzetet, míg végre 1957-ben 
Ghana, elsőként az angol gyarmatok 
közül, elnyeri függetlenségét. Megala
kul a köztársaság, melynek első elnöke 
Kwane Nkrumah lett. Az elkövetkező 
időben Nkrumah Afrika országai szá
mára szimbolikus alakká vált. Célja, 
melyben a lakosság nagyrésze támo
gatta, az infrastruktúra kiépítése, az 
energiaellátás kimunkálása volt. Mind
ez egy súlyos gazdasági válsággal esett 
egybe, mely sok reményt hiúsított meg, 
az elnök is elvesztette népszerűségét, 
mivel központi hatalomra törekedett. 
1966-ban egy katonai puccs megbuk
tatta.

Nkrumah után hat vezető kísérelte 
meg, hogy az országot katonai vagy 
polgári vezetése kivezesse a krízisből, 
mindez azonban a gazdasági problé
mák miatt nem sikerült. 1981 szilvesz
terén egy repülőhadnagy, Jerry Raw
lings ragadta magához a hatalmat. 
1992-ben demokratikus választással 
Ghana őt választja elnökévé. Rawlings 
következetesen harcol a korrupció, a 
feketekereskedelem ellen, igyekszik a 
lakosság alapellátásának biztosítására, 
elnyeri a nemzetközi valutaalap támo
gatását, mely segíti az országot a hitel- 
feltételek megteremtésében. Sajnos, a 
takarékossági intézkedések sokak szá
mára még nehezebb életet hoztak Ghá
nában.

Keveháziné Czégényi Klára

BÍZHATOM ISTEN HATALMÁBAN
Ef 1,15-23

Vékonyka gyermek voltam kis 
gimnazista koromban. Volt ben
nem egy kis félelem amiatt, hogy 
sokkal erősebb gyermekek is 
voltak az osztályban. Ezek ag
resszivitásukkal fenyegették a 
náluk gyengébbeket. Én odasze
gődtem egy izmos, kisportolt al
katú, atlétatermetű fiúhoz. Ő a 
védelmébe vett. A hatalmas te
nyerű, bombagólokat lövő kézi- 
labdás fiú a kapusok réme volt. 
Dobásai védhetetlenek voltak. 
Ugyanakkor nem volt nála mele
gebb szívű gyerek. Bízhattam 
benne. Hűségesen védelmezett. 
Tenyerét óvón a fejemre tette, s 
háta mögé rejtett. Nem bántha
tott senki. Biztonságban voltam.

Isten hatalma mérhetetlenül 
nagy. Isten a teremtett világ Ura. 
így fogalmazza meg a mai vasár
nap üzenetét Ágendánk. O terem
tette világunkat. Ő hozta napvilág
ra az életet. 0  a mi életünk megte
remtője is. De ő az, aki Krisztust 
feltámasztotta a halálból, és jobb
jára ültette a mennyekben. Ő hí
vott el a mennyei örökség remény
ségére. Ő fogja majd ezt beteljesíte
ni hatalmának erejével. Erről be
szél Pál apostol az efezusiaknak. 
Erről a hatalomról szerezhetünk 
bizonyságot életünk folyamán. Ez 
a hatalom óv és véd, ez ad bölcses
séget és világosítja meg lelki sze
münket. Isten hatalma őriz min
denkor.

Isten hatalmában bízhatunk. Is
ten hatalma nem ellenünk meg
nyilvánuló hatalom. Nem félni és 
rettegni kell Isten hatalmától. 
Azért adja a kinyilatkoztatás Lel
két, hogy mi igazán ismerjük meg 
őt, helyesen értékeljük őt, s bíz
zunk értünk munkálkodó hatal
mában. Gazdag örökség vár ránk 
az ő eljövendő országában a szen
tek között. Ezzel biztat minket Pál 
apostol igéje. Ennek az eljövendő 
országnak a reménysége felbátorít 
minket a jelenvaló életben is a 
benne való bizalomra. Hű ölébe 
rejtve félni nincs okunk. így éne
keljük egyik énekünkben. Bátran

és bizalommal tehetjük kezébe 
életünket.

Isten hatalmát segítségül hívhat
juk. Isten hatalma nem szűnt meg 
a világ megteremtésével. Ma is 
mérhetetlenül nagy az ő hatalma 
rajtunk, hívőkön. Hatalmának ez
zel az erejével munkálkodik most 
is. Ezt a hatalmat mi is igénybe 
vehetjük most is, de nemcsak eb
ben a világban, hanem az eljöven
dőben is. Pál apostol szavai arra 
utalnak, hogy Isten hatalma segít
ség lehet számunkra jelen életünk
ben, és ebben a hatalomban fo
gunk részesedni az örökkévalóság
ban is. Hívjuk hát segítségül ezt a 
minden méltóságnál és hatalmas
ságnál, minden erőnél és uralom
nál, sőt minden névnél nagyobb 
hatalm at!

Ha Istennek ebben a mérhetet
len nagy hatalmában bízunk, ak
kor segítségül is hívjuk őt. Isten 
segítségül hívása az imádságban 
történik. A mai vasárnap igéje is 
tulajdonképpen imádság. Pál hála
adása Isten hatalmának az efezusi- 
ak életében való megtapasztalásá
ért. Ugyanakkor könyörgés is en
nek a hatalomnak további kiárasz- 
tásáért. Azt kéri Pál Istentől, hogy 
mutassa meg továbbra is hatalmát 
népe életében, s adja kegyelmes se
gítségét a Lélek által Isten minél 
teljesebb megismerésére, Isten gaz
dagságának meglátására. Erre a 
megismerésre, helyes látásra van 
nekünk is szükségünk. Kérjük ezt 
mi is.

Vető Béla

IM ÁDKOZZUNK!

Urunk, köszönjük, hogy hatalma
dat nem fordítod ellenünk, hanem 
értünk, javunkra teszel mindent. 
Jóságod tanúi vagyunk ebben a vi
lágban. Bízunk benned. Rád bízzuk 
magunkat egész életünkben. Add 
nekünk a kinyilatkoztatás Lelkét, 
hogy általa mindenkor helyesen is
merjünk, Hatalmad . oltalmazzon 
minket itt a földön s vigyen be eljö
vendő országodba. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
B u d a p e s te n , 1 9 9 5 . ja n u á r  2 9 .
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 

de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. Bozóky 
Eva; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Maldo- 
csai Miklós; Modori u. 6. de. fél I0. Csizma- 
zia Sándor; Pesthidegkút II-, Ördögárok u. 9. 
de. fél II. Csizmazia Sándor; Csillaghegy, 
□I. Mátyás kir. u. 31. de. 10. ; Óbuda, 01.
Dévai B. M. térde. 10. Bálint László; Újpest, 
IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy 
Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pálinkás 
Ingrid; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. t>. 
Zászkaliczky Péter; VII. Városligeti fasor 17. 
de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy 
Zoltán; Vffl. Üllői űt 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VUI. 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 Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya X. 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás; du.' 
4. szeretetvendégség; X. Kerepesi űt 69. de. 
8. Szabóné Mátrai M arianna; Kelenföld XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Missura Tibor; 
de. 11. (úrv.) Missura Tibor; du. 6. Csepregi 
András; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csep
regi András; Budahcgvvidék, XII. Tarcsay V. 
u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. 
(úrv.) Takács József; du. fél 7. XIII. Kassák 
Lajosu. 22.de. 10. ifj. KendehGyörgy; XIII. 
Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; 
XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné 
Mátrai Marianna; XIV. Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Szabóné Mátrai Marianna; Pestúj
hely, XV. Templom tér. de. 10. Bizik László; 
Rákospalota, XV. Juhos u. 28. Kistemplom 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XIV. Hősök tere de. 10. Börönte Márta; 
Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. dr. 
Selmeczi János; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 
24. de. 9. Dr. Selmeczi János; Rákoshegy 
XVII. Tessedik tér de. 9. Fűke Szabolcs; 
Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de. 9. Fe- 
renczy Zoltán; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti 
út 111. de. fél 11. Fűke Szabolcs; Rákosliget,
XVII. Gózon Gyula u. de. 11. Ferenczy Zol
tán; Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre
XVIII. Rákóczi út 83. ref. templom de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX. 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pest- 
szenterzsébet, 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.

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI
4. VASÁRNAPON az oltárterítő színe: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je: Jn  5,19-21; az igehirdetés alapigéje: 
Ef 1,15-23.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ 
SZIÓ : 15.30-tól és 17.20-tól, 49 m-e 
rövidhullám

január 28. szombat: Lázadásaink 
rádiós hittan.

január 29. vasárnap: Pintér Károly 
áhítata.

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

HAZAI ESEMÉNYEK
Az Országos Evangélikus Múzeum 

gondozásában megjelent Koren Emil: 
Sztehlo Gábor élete és szolgálata c. 
könyve. Kapható az Ev. Múzeumban 
(Bp. V., Deák tér 4.), az Evangélikus 
Sajtóosztály boltjában (Bp. VIII., Üllői 
út 24.), továbbá a gyülekezeti iratter
jesztőknél.

A Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúság
segítő Alapítvány gondozásában megje
lent Sztehlo Gábor: Isten kezében c. nap
lójának harmadik magyar kiadása és a 
könyv angol fordítása i s -  In the Hands 
o f  God címmel. A kiadással az Alapít
vány kettős célt szolgál: felhívja afigyel- 
met egy példamutató emberi, lelkészi tar
tásra és nevelői módszerre, s a könyv 
fejében - ,  amelynek nincs ára -  erkölcsi 
és anyagi támogatást kér munkájához. 
A könyvek kaphatók az Ev. Múzeum
ban és a gyülekezeti iratteijesztőknél.

Az Alapítvány bankszámlaszáma: 
Budapest Bank 208-28781

A Leprások Világvasárnapját ebben 
az évben 1995. január 29-én délután 4 
órakor a VII., Wesselényi u. 53. sz. 
alatti Baptista Imaházban tartjuk. Elő
adást tart dr. Helen Roberts indiai or
vosnő és evangélikus énekkar énekel. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Budapesti Evangélikus Gimnázium 
(1071. Városligeti fasor 17-21.) felvételt 
hirdet jelenleg 4. osztályos általános is
kolások részére a 8 évfolyamos gimnázi
um I. osztályába.

Jelentkezési lapok a gimnáziumban és 
az esperesi hivatalokban kaphatók. Kol
légiumi elhelyezés vidékieknek lehetsé
ges. A kitöltött jelentkezési lapot a szük
séges mellékletekkel 1995. január 31-ig 
kérjük a gimnázium részére eljuttatni.

A Budapesti (Fasori) Evangélikus 
Gimnázium (1071 Bp., Városligeti fasor 
17-21.) felvételt hirdet egyetemi vég
zettségű, magyar, matematika-számí
tástechnika, latin, francia, ének szakos 
evangélikus vallású tanárok számára, 
1995. szeptember 1-jei belépéssel. Pá
lyázati űrlapot az iskola titkárságán 
lehet kérni. A pályázat leadási határ
ideje: 1995. május 15.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája 1995. január 29-én: 
Imádkozzunk azért, hogy minél többen 
felismeijék az elesettekben is Krisztust!

EGYHÁZASKOZÁR 
A lelkészi hivatal telefont kapott. 

Hívószáma: (72) 459-092

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let budapesti előadássorozata 1995. ja 

nuár 30-án, hétfőn du. fél 6 órakor 
folytatódik a XL, Bocskai út 10. sz. 
alatti gyülekezeti teremben. Témája: 
Missziós hajóval Távol-Keleten. Vetí
tett képes előadást Kiss Mária egyete
mi hallgató tart.

A Budai Vallásos Esték keretében 
1995. február 5-én, vasárnap este 6 óra
kor Bánffy György színművész, kiváló 
művész előadó estje lesz a Szilágyi De
zső téri református templomban. Elő
adásának címe: „Szépséges anyanyel
vűnk -  és ma?”

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumeni
kus Iskola tanítót és napközis nevelőt 
keres a következő tanévre. Jelentkezé
seket önéletrajzzal az alábbi címre vár
juk: Széphalom, 1029 Budapest, G a
rant völgyi út 21.

Január 29-én, vasárnap de. 10 óra
kor az óbudai templomban Szebik 
Imre püspök lelkésszé avatja Fülöp 
Attila végzett teológust.

SZÜLETÉS
Sok hittestvérünk imádságát megkö

szönve, szeretettel tudatjuk, hogy ne
gyedik gyermekünk, JULIANNA, 
1994. december 13-án megszületett. 
„Áldott az Isten, aki nem vetette meg 
könyörgésemet és kegyelmét nem von
ta meg tőlem”. Zsolt 66,20. Deméné 
Smidéliusz Katalin és Deme Dávid lel
készek.

HALÁLOZÁS
Zsákai Jenő, a monorí evangélikus 

gyülekezet tagja, az Evangélikus Élet 
hűséges olvasója életének 85. évében 
elhunyt. A gyülekezet január 12-én ki
sérte utolsó útjára.

Evangélikus Könyvesbolt legújabb 
ajánlatai

KÖNYV
Fischl Vilmos: Missziós lekülettel
Hugyadi László: A világ vallásföld

rajza
Ferenczy Erzsébet: „Uram, taníts 

minket imádkozni” (Gyermek ima
könyv)

Grünvalszky Károly: Ábrázolt egy
háztörténet I—II.

M. Basilea Schlink: ő  megvigasztal
Lujher M árton: Bűnbánat, Kereszt- 

ség, Úrvacsora MLF4.
Reinhold Stecher: Hétköznapi mor

zsák, örök bölcsességek
Rolf Lindennmann: A félelem -  oka 

és legyőzése
Walter Nitsche: Gyógyító megbo

csátás

Walter Nitsche: Párválasztás — bib
liai tanácsok keresztyének...

Bibliai ismeretek füzetsorozat -  hi
toktatóknak

CD lemezek (finn kiadásban)
Bach, Johan Sebastian Partitas Lau- 

riala (dupla)
The Finnish Brass Ensemble J-P. 

Sarasie -  Charm & Passion of Youth 
PIANO Merilainen -  Kärkkäinen -  
Ranta

DIALOGUES With Flute & Guitars 
in Time:

Bach -  Goldberg Variations -  Lauri- 
ala

Kazetták: Pál apostol -  Gryllus; Ka
láka -  Ukulele

VIADUKT HANGSTÚDIÓ 
Komoly- és könnyűzenei csoportok felvé

tele, hangjátékok, speciális kazetták utca
misszióhoz, bábjátékokhoz stb. Felvétel 16 
csatornás szalagos magnón, keverés DAT- 
ra, szinti és dob modulok, effektek, sequen
cer, mindez közel Budapesthez, csendes, 
nyugodt környezetben. VIADUKT. Megfi
zethető.

Biatorbágy, Nagy u. 10.2051, Tel: 23-310- 
890, Fax: 23-310-885

A zalai erdők szélén, az országos kék turis
tajelzés útvonalában kulcsosház augusztusra 
kiadó. Telefon: 1552-532
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A TARTALOMBÓL
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E6Y FELMÉRÉS TANULSÁGAI

KÜLMISSZIÓI TERVEK 
ÉS FELADATOK

A tagegyházak vezetői a megnyitó istentiszteleten

M __ M
K A P C S O L Ó D J U N K  B E L E  K R I S Z T U S  K Ö Z Ö S S E G É B E

Az ökumenikus Imahét megnyitója a Deák téren

Az év elején szokásos Ökumenikus Imahét minden 
esztendőben más egyház templomában kerül megnyi
tásra. Ez évben a Deák téri templomban gyűltek össze 
a főváros különböző felekezeteinek imádságra vágyó 
tagjai.

Az egész világ számos egyházához megérkezett -  és 
lapunkban is közölt — rend szerint történt az ige hirde
tése, az elmélkedés szolgálata. Elsőként dr. Paskai 
László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek me
ditációját hallgatta a gyülekezet. Egység Istennel és az 
emberekkel -  hangzott az imádságra szólítás Jn 15. 
fejezetének versei alapján. A szőlő nemes gyümölcs, 
gondozást igényel. Hogyan történik tisztítása? Jézus 
tanításának elfogadása eredményezi. A Szentírásban 
több van velünk, mint egy írás: Jézus jelenléte. Ez az 
alap, amire felépülhetünk. Kettőt kíván Jézus a hozzá 
tartozóktól: azt, hogy részesüljünk a szőlőtő erejében és 
azt, hogy tegyük a jót, melyet Isten látni akar rajtunk.

Az igehirdetést lK or, 12-13 alapján dr. Harmati 
Béla püspök tartotta. Ismerjük fel a közösséget, 
melyet nem mi teremtünk meg, adva van Jézus
ban. Nem azért, mert elhatároztuk, hogy mi egyek 
leszünk, hanem mert Jézus eljött! Belekapcsolód
hatunk. Sokan vagyunk és sokféle tagok, de egy 
asztalnál ülünk. A kereszt összeköt bennünket. 
Egy lélekkel is itattattunk meg. Ezért van-a mai 
este, hogy ezt felismerjük és megéljük. Családok
ban és a társadalomban, iskolákban és mindenütt. 
Kellenek a „belülről irányított” emberek, kell a 
becsület és a tisztaság!

A liturgiát a tagegyházak vezetői végezték. A Lu- 
theránia az alkalomhoz illő énekével -  J. S. Bach 
h-moll miséjének Kyrie tételével -  hívott imádságra, 
elcsendesedésre.

Tóth-Szüli ős Mihály

A TOLERANCIA ÉVE
Egész emberiségünknek 

szóló ajánlással az előttünk 
álló 1995. esztendőt az Egye
sült Nemzetek Szövetsége a 
tolerancia évének nyilvánítot
ta. A tolerancia, azaz a türe
lem, a megértés, mások meg
becsülése, a másféle ember, a 
másféle életmód, a másféle 
vallás, a másféle kultúra, po
litikai nézet, meggyőződés 
tisztelete bizony hiánycikk 
Magyarországon és határain
kon kívül is. A „homo sapi
ens”, a gondolkodó ember le
alacsonyodik „homo odio- 
sus” vagy „homo rapax”, a 
„gyűlölködő ember” vagy „a 
fenevaddá lett ember” formá
jába.

Magyar történelmünkben 
„a tolerancia éve” emlékeze
tünkbe idézi az 1781. évet, 
amikor II. József osztrák csá
szár és magyar király híres 
Türelmi Rendelete megjelent. 
Ez engedte meg hivatalosan, 
hogy a nem-katolikusok is 
gyakorolhassák vallásukat, 
imaházakat és templomokat

építsenek és gyülekezeteket 
szervezzenek. Százával épül
tek templomaink protestáns 
egyházainkban és az ellenre
formáció üldözései után újjá
szerveződtek egyházaink. 
A rendelet a zsidók számára 
is hozott könnyítő intézkedé
seket, így megengedte szá
mukra a nyilvános iskolák 
látogatását, a hivatalvállalást, 
a földbirtok bérlést stb.

Nem tartom valószínűnek, 
hogy az Egyesült Nemzetek 
Szervezete ezen program 
meghirdetésével meg tudná 
változtatni azt a világot, ahol 
az esztendő fordulóján is ke
reken negyven különböző te
rületen folyt háború. Ez az 
erkölcsi program nem kéksi
sakos hadsereggel támogatott 
akció és mégcsak nemzetközi 
bíróságaink sincsenek, hogy 
elítéljük az ellenségeskedőket, 
háborúzókat, gyűlölködőket. 
A tolerancia éve azt sugallja, 
hogy nem mások ellen kell 
harcolnunk, hanem ott szüle
tik majd eredmény, ahol az

ember először is saját magát 
tanulja meg legyőzni. Aki 
tudja, milyen nehéz a saját 
gyűlöletét visszafogni, az igaz
ságtalanságok között is az 
igazság útján maradni, türel
mesnek lenni ellenséggel is, 
ellenféllel is, az érti meg a ré
gi mondást, hogy nem az a 
hős, aki a világot győzi le, 
hanem az, aki saját magát.

A tolerancia, türelem és 
megbocsátás, mások szeretete 
és tisztelete számunkra Jézust 
jelenti és az apostoli intést: 
„...az az indulat legyen ben
netek, ami Krisztus Jézusban 
is megvolt..." (Filippi 2,5). 
Induljunk úgy neki ennek az 

-évnek, hogy elsősorban „kiki 
a maga háza előtt söpörjön” 
és ha nem is tudjuk megvál
toztatni az egész világot, 
Mesterünk követésében meg
teremthetjük azokat a tole
rancia-szigeteket, amelyek a 
jelenleginél egy kevésbé rossz, 
kevésbé gyűlölettel teljes vilá
got alakítanak ki.

Dr. Harmati Béla

Hálaadó istentisztelet Dunaújvárosban
Az Ökumenikus közösség 1994-ben

A z év fordulásával kapcsolatos mindig a különböző szervezetek, közös
ségek visszatekintése és számadása a megtett útról. Még az esztendő végén 
tartotta közgyűlését a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
(MEÖT),  melyen ezt az értékelést elvégezték. Két jelentés foglalta össze 
a munkát, értékelte az eseményeket.

Elnöki jelentésében dr. Harmati 
Béla, a MEÖT elnöke így foglalta 
össze az ökumenikus kapcsolatok 
lényegét: „Az Úr 1994. esztendejé
ben Magyarországon úgy lehet ke
resztyénként élni, egy-egy gyüleke
zethez, konfesszionális egyházhoz 
tartozni, hogy ökumenikus közös
séget vállalunk Krisztus parancsa 
szerint. Ugyanakkor e parancsnak 
betöltése, az ökumenikus közösség 
lehetőséget ad magyar népünk, tár
sadalmunk, a környező világ haté
konyabb szolgálatára."

Szólt a jelentésben a MEÖT 
missziói felelősségéről, az ökume
nikus megértés és együttmunkál- 
kodás kérdéseiről, II. Alexij orosz 
ortodox és Teoctis román ortodox 
pátriárka látogatásáról és a kap
csolatfelvételről, ökumenikus dele
gációk külföldi látogatásáról, az 
Ökumenikus Tanulmányi Köz
pont felméréséről, ami az együtt- 
munkálkodásra irányult. Kifejezte 
azt a reményét, hogy az osztrák pél
da nyomán „a magyar katolikus 
egyház is kérni fogja, esetleg már a 
közeljövőben is az ökumenikus Ta
nácsba történő felvételét.”

Dr. Bóna Zoltán főtitkár jelenté
sében az elmúlt esztendőt a „ME
Ö T magáratalálásának" nevezte. 
Az év folyamán csatlakozott megfi
gyelő státuszban 14 egyház és szer
vezet, így a MEÖT ma 22 egyház és 
szervezet testvéri együttműködését 
segíti elő. Beszámolt a tanulmányi 
munkáról, a Theológiai Szemle 
szerkesztéséről, a misszió és evangé- 
lizáció munkáját irányító munka- 
közösség tevékenységéről. Ifjúsági 
és női munkavégzés is jellemezte a 
múlt évet. Az előbbi a protestáns 
cserkészek ICHTHÜSZ Közössé
gében folyt, (őket egyre gyakrab
ban látjuk ökumenikus rendezvé
nyeinken!) A női bizottság pedig a 
márciusi Nők Világimanapja szerve

zésében és regionális konferenciák 
tartásában fejtette ki tevékenységét.

A MEÖT „teljes jogú tagfelvé
telt nyert a Brüsszeli székhelyű 
Egyház és Társadalom Ökumeni
kus Bizottságba.” (Elsőként a volt 
szocialista országok közül.) Végül 
az Országos Protestáns Napokról 
szólva elm ondta: „azt várjuk, hogy

A daganatos betegek között vég
zett szolgálatok több szinten foly
nak. Ezekről szeretnék rövid átte
kintést nyújtani. Az elsők és legfon
tosabbak az istentiszteletek és a sze
mélyes lelkipásztori beszélgetések. 
Az istentiszteleteken lehetőség nyílik 
az Úr igéjének hallgatására és az 
úrvacsorái közösségre. Van, amikor 
a létszám kevés, de ezek az alkalmak 
gyakran átalakulnak a Szentírás 
melletti meghitt, csendes beszélgetés
sé, amelyben egymás hite által erő
södnek a betegek, vagy találkoznak 
azzal az érzéssel, hogy nincsenek 
egyedül szenvedéseikben, félelmeik- 
ban, szorongásaikban. így találkoz
hatnak azzal is, hogy ezek az érzések 
kimondhatok Istennek és letehetők 
elé. Ezek a beszélgetések értékes 
támpontot jelentenek a lelkipásztor
nak, hogy melyik beteggel, milyen 
irányba folytassa a beszélgetést.

A személyes lelkipásztori beszél
getések alapján három fontos tényre 
szeretnék hangsúlyt helyezni.

Az első egy nagyon súlyos előíté
let, amely azon a társadalmi tudáson 
alapul, hogy aki daganatos beteg, az 
meg fog halni. Ez így egyszerűen 
nem igaz, mert természetesen ez a 
betegség súlyos, de sok fajtája ered
ményesen gyógyítható. A kérdés 
másik része az, hogy még a súlyos 
lefolyású és rossz prognózisú beteg

öt sajátosan protestáns értékek meg
jelenítésével múltunkhoz méltó mó
don gazdagítsa lélekben és ismeret
ben az egész magyar társadalmat."

Az év végével lejárt egyes tiszt
ségviselők mandátuma. A közgyű
lés megköszönte dr. Hecker Fri
gyes metodista szuperintendens 
alelnöki szolgálatát, és erre a tiszt
ségre Révész Árpád baptista egy
házelnököt választotta meg. A fő
titkári tiszt mandátuma is lejárt, a 
közgyűlés dr. Bóna Zoltánt újravá
lasztotta főtitkárának.

tszm.

ségeket is sok egyéb belső és külső 
tényező befolyásolhatja. Tehát a be
tegségfolyamat lassulhat, vagy leáll
hat és bekövetkezhet a gyógyulás. 
Ezt a területet kutatja a pszichoon- 
kológia tudománya. Természetesen 
hivő emberekként tudnunk kell, 
hogy életünk minden ilyen területe a 
kegyelem szférájába tartozik, ami
kor nem tehetünk mást, mint csak 
alázattal elfogadjuk azt a csodát, 
amit egy megújuló, gyógyuló életben 
ad Isten nekünk.

A második kérdéskörben arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
a betegek egy része mégsem gyógyul 
meg, és a hazakészülésében, halálá
ban egyedül marad.

Sajnos, századunkban nagyon 
sok ok miatt a halál kivülrekedt az 
emberek látókörén és tabu témává 
vált, amellyel a betegek nem szívesen 
szembesülnek. Ilyen helyzetben kell 
rendkívüli gyöngédséggel, figyelem
mel elkísérni a beteget élete utolsó 
szakaszán. Egyrészt segíteni lehet a 
számvetésben, amelyet életéről ké
szít a beteg Isten előtt. Sokszor jön
nek elő régi bűnök, sérelmek, rende
zetlenségek, amelyeknél a bűnbocsá
nat és a feloldozás segít. A betegség 
majdnem mindenkinél kivált óvó
dást az Úrral. Hisszük, hogy ezek a 
vívódások Krisztus erőterében, egy 
érettebb és személyesebb hithez ve-

A felkelő napfény megvillan az 
épülő templom vörösréz tornyán. 
A munkások már dolgoznak: az 
oltárt ácsolják, a berendezésnél se
gítenek. Az asszonyok is gyülekez
nek. Sütemények sorakoznak az 
összetákolt asztalon, teavíz forr. 
Később a hangosító berendezést is 
felállítják a férfiak.

Vagyunk elegen, ha valamit ten
ni kell.

11 órakor felzendül az ének: 
Erős vár a mi Istenünk. Megkez
dődik a hálaadó istentisztelet. Há
lát adunk, hogy állnak a dunaújvá-

zetnek. Ilyenkor egyet lehet tenni, 
gyöngéden megértőén hallgatni és 
imádkozni, talán egy-két szót szólni. 
Ez a halálba kisérés nem csak a lelki- 
pásztor feladata, hanem mindenkié, 
aki hozzátartozót, barátot, ismerőst 
búcsúztat. A hazatérés támogatásá
ban mindannyian szembesülhetünk 
ezzel a feladattal.

A harmadik kérdéskörben az utó
gondozás kérdését érintem. Sok 
gyógyult beteg a műtét után olyan 
maradandó sérülésnyomot vagy tes
ti változást visel, amely miatt, úgy 
érzi, hogy a társadalom kiveti magá
ból. Talán a keresztyén gyülekezetek 
közösségei lehetnének azok a he
lyek, ahol ezek a betegek bázisra 
találnának, ahol szeretettel elfogad
ják és támogatják őket.

Szeretnék néhány szót szólni a 
fontosabb eseményekről is, amelyek 
karácsony előtt és karácsonykor tör
téntek az Intézetben. Még december 
elején a budavári evangélikus gyüle
kezet Schütz kórusának kamarakó
rusa zenés estet tartott a betegeknek. 
Ez az alkalom nagyon jó kikapcso
lódást nyújtott. A karácsonyi öku
menikus ünnepi istentiszteleten, 
amelyen Göncz Arpádné, a köztársa
sági elnök felesége is részt vett, ver
sekkel szolgált a fasori evangélikus 
gyülekezet ifjúsága. A háttérszerve
zési munkákban a Magyar Rák Liga

rosi evangélikus centrum falai, 
hogy tető került az épületre, a na
pokban a toronyra is felrakják a 
keresztet. Hálát adunk, hogy elju
tottunk idáig, hogy volt rá pénz, 
hogy volt, aki szervezte, építette. 
Hogy mi is megéltük ezt. Zeng az 
ének, Kecskeméti Pál lelkész kíséri 
énekünk.

Elegen vagyunk, hogy hangunk 
betöltse a templomot.

Az oltárnál három lelkész: dr. 
Harmati Béla püspök, Káposzta 
Lajos esperes és Reisch György, 
a helyi gyülekezet vezetője. „Ez

önkéntes segítői nyújtottak jelentős 
segítséget.

Ebben a rövid villanásszerű kró
nikában azt szeretném aláhúzni, 
hogy milyen sok területről lehet be
lépni a betegek szolgálatába. Min
den lépés, még a legapróbb is szá
mít. Szolgálataimnak immáron öt 
éve a szenteste az egyik csúcsa, ami
kor kollégáimmal végiglátogatha
tom azokat a betegeket, akik nem 
mehetnek haza, vagy nincs senki
jük. Értékes, hogy ezt a szolgálatot 
néhány gyülekezetben is gyakorol
ják.

Befejezésül egy távolabbi ter
vünkről közlök előzetes informá
ciót. Március közepén Kelenföldön 
szeretnénk tartani csendesnapot 
daganatos betegségben szenvedők
nek, gyógyult daganatos betegek
nek, hozzátartozóknak, érdeklő
dőknek. Célunk, hogy a betegekkel, 
gyógyultakkal együtt elindulva, 
egyházunk gyülekezeti közösségei
ben tudjunk segíteni a betegeknek, 
támogatást adni egymásnak min
den szinten a szenvedésben és a 
küzdelmekben és együtt örüljünk a 
gyógyulásnak is. Kérem felelőssé
get érző testvéreimet, kíséijék 
imádságukkal, kezdeményezéseik
kel, esetleg részvételükkel mun
kánkat.

Fodor Viktor

a templom mutassa az építés, bé- 
kítés, megbocsátás útját" -  szól a 
püspök igehirdetése Lk. 1,78-79. 
alapján. „Meglátogat minket a 
fölkelő fény a magasságból... és 
reménykedünk abban, hogy van 
Istenünk, van Megváltónk és 
ezért léphetünk a sötétségben is. 
Legyen ez a templom a fény, az 
isteni világosság és a békesség to- 
vábbsugárzója. ”

„Add Urunk, hogy ez a hely a 
szeretet és a közösség fészke le
gyen” -  hangzik Reisch György 
imádságában.

Vagyunk-e elegen, kiket e to
rony Isten felé terel?

Az ádventi koszorún már négy 
gyertya ég. Mellette keresztelőkan- 
csó. Négy fiatal áll az oltár elé, 
ketten közülük már majdnem fel
nőttek -  maguk döntöttek úgy, 
hogy a keresztségben Isten gyer
mekévé lesznek.

A keresztelés után Horváth Dé
nes vezényletével a városi énekkar 
szolgál hangszerkísérettel. Ká
poszta Lajos esperes köszöni meg 
a zeneiskolának, hogy otthont ad 
a dunaújvárosi gyülekezetnek, és 
ígéri, hogy a templom is otthona 
lesz a hangversenyeknek. „Jézus 
születése óta csak a szeretet éveit 
éri meg számolni egy városban is, 
a családban is, a közösségben is” 
-  mondja.

Vagyunk-e elegen, kik a szeretet 
éveiből jó néhány évet magunké
nak mondhatunk?

A Himnusz hangjaival ér véget 
az istentisztelet. Elcsendesedik a 
félig kész épület. Arra gondolok: 
tudunk-e úgy élni, hinni, szolgálni, 
hogy elegen legyenek utódaink be
tölteni a templomot?

A déli napfény visszaverődik a 
vörösréz toronyról. Jézus a mi vi
lágosságunk. Ő vezessen bennün
ket, hogy ne a kétkedés, hanem a 
bizonyosság útját jáijuk!

Tóth Ferenc né Bencze Ágnes

Kórházlelkészi szolgálat
az Országos Onkológiai Intézetben daganatos betegek között
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Laci bátyámmal jó együtt lenni.
Ő nem olyan, mint a többi felnőtt, akik mindig 
csak azt mondják:
„Ne nyúlj hozzá!” -  meg hogy -  „Te ebhez még 
kicsi vagy!”
ő  komolyan vesz, és mindig megengedi, hogy 
segítsek,
még olyan izgalmas dologban is, mint az 
autószerelés.
Pedig ha komolyan vesznek, ha megbíznak 
bennem,
úgy érzem, az valósággal szárnyakat ad.

Melletted szintén fontosnak érzem magam, 
Istenem,
mert te is komoly feladatot bízol rám:
Tovább adhatom mindazt a jót, amivel te 
ajándékoztál meg engem..

Én vagyok a kőszikla

BIBLIAI „KI -  KICSODA”

D e l i l a

Az ótestámentumi Bírák könyvében olvashatunk 
a csodálatos erejű Sámsonról. Emberfeletti erejét 
Istennek köszönhette, mert még születése előtt az 
Úrnak szentelték őt szülei. Sámson „názír” volt. 
Ez azt jelenti, hogy fogadalom kötötte arra, hogy 
egy bizonyos időre Isten szolgálatára szenteli az 
életét. Ez azzal is járt, hogy megfogadta: nem iszik 
részegítő italt, és názírsága jeleként nem vágatja le 
a haját. A nagy haj tehát az Istennek tett fogada
lom jele volt, erejét pedig szintén ennek a kapcso
latnak köszönhette.

Szülei intelme ellenére Sámson beleszeretett egy 
filiszteus leányba, Delilába. Abban az időben nagy 
volt az ellenségeskedés Sámson népe és a filiszteu- 
sok között. A filiszteusok mindent el is követtek, 
hogy rettegett ellenségük titkát megtudják, és vég
re megfosztva erejétől, legyőzhessék Sámsont. De
lila sokat gyötörte őt: mondja el neki ereje titkát. 
Többszöri hiábavaló próbálkozás után végül sike
rült megtudnia, hogy az erő forrása a názírság, a 
nyíratlan haj. Ekkor elárulta a filiszteusoknak, és 
egy éjszaka lenyírt az alvó Sámson hajából hét 
fürtöt. Ezután rárontottak az álmából ébredő, ere
jét vesztett férfira, megvakították, megkötözték és 
fogságba vitték. De Sámson fején nőni kezdett a 
haj, amit Delila levágott. S visszatért még egyszer 
az ereje. Amikor egy nagy lakomán a filiszteus ki
rály a régen rettegett, de most megvakított és ki
szolgáltatott ellenséget látványosság gyanánt mu
togatta vendégeinek, Sámson nekifeszült a ház 
oszlopának, és utolsó hőstettként rádütötte a palo
tát a íiliszteusokra.

Isten Sámsont azért tette erőssé, hogy ezzel az 
adottságával népét védelmezze az ellenségtől. M ár
pedig az Úr tervét és akaratát nem állíthatta meg 
,Delila árulása.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

R a k d  s o r b a !

Az itt látható négy képpel az a dolgotok, hogy 
kitaláljátok, melyik bibliai történetet ábrázolják. Ha 
erre rájöttetek, azt hiszem, akkor már nem okozhat 
gondot a képekkel kapcsolatos második kérésem: 
Rakjátok sorba őket úgy, ahogy az események a bib
liai leírás szerint egymást követik!

Beküldendő, hogy melyik történet képeiről van szó,

és persze kíváncsi vagyok az események helyes sor
rendjére is!

Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dá
tumát követő keddig adjátok postára!

1. 2.

K ö s d
ö s s z e . . .

. . .a  számokat 1- 
től 23-ig, és egy is
mert történet egyik 
jelenete fog kiraj
zolódni a vonalak 
nyomán.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi n. 359.

Kövek hevernek szerteszét, 
akármerre nézel, mindig találsz né
hányat. Egyformák? Első látásra 
talán úgy tűnik, de ha jobban meg
figyeled, mind különböző: egy-egy 
kő mindig külön egyéniség. Egyik 
lapos -  nyáron a vízpartokon 
mennyit kerestünk ilyeneket! Csak 
egy kő, mégis milyen lelkesen já t
szik vele a kisgyerek és a felnőtt, 
aki arra az egy pillanatra újra tíz, 
húsz, ötven év előtti önmaga lett. 
A másik kavics hegyes, még nem 
koptatta simára a patak, a folyó 
vize, talán csak tegnap, vagy a 
múlt héten tört le a Nagy Sziklá
ról.

Hogy miért vesztegetek ennyi 
szót a kövekre, kavicsokra? Na
gyon kedvesek számomra ezek a 
szikladarabok, melyek -  habár ha
lottnak látszanak -  mégis élővé 
válhatnak tenyerünk melegétől, és 
a nyári napban visszakacsintanak 
ránk. Talán ezért van az, hogy ha 
nyáron egy tó mellett szétszórt, 
vagy télen a hó alól kikandikáló 
köveket látok, mindig emberek 
jutnak eszembe.

Éppúgy nincs belőlük kettő egy
forma, mint ahogy mi, emberek, 
gyerekek és felnőttek, lányok és 
fiúk, rokonok és ismeretlenek, kü
lönbözünk egymástól. A köveket a 
Nagy Szikla gyermekeiként szere
ti, és ugyanúgy szeret minket Isten, 
a mi Kősziklánk.

A kis kavics, amit a kezemben 
tartok, valamikor az Ősi Szikla ré
sze volt. Miután már megerősö
dött, „felnőtt”, megtapasztalta a 
nappal forróságát és az éjszaka hű
vösét, búcsút mondott a Sziklá
nak, és saját útjára indult. Csak 
később tudta meg, látta világosan, 
nem hiába tört le. Feladat vár rá, 
házak épülnek majd, amikben ő is 
egy kő lesz, talán éppen sarokkő, 
amin a ház nyugszik. Persze, az is 
lehet, hogy csak egy rést fog kitöl
teni -  de ha a rés megmaradna, 
összedőlne a ház. Aztán az is lehet, 
hogy más feladatot kap. Miután 
teljesen felaprózódik, és homokká 
válik, a játszótéren homokvárat 
építenek belőle a gyerekek, vagy 
éppen homokórába töltve emlé
keztet minket az idő múlására.

Mi, emberek, tanulhatunk a kö
vektől. Istenünk, az Igazi és Erős 
Kőszikla magához ölelve nevel, és 
készít fel minket a szolgálatra. 
Gyermekként, az Ő gyermekeiként 
edz és erősít minket mindennapi, 
apróbb-nagyobb kísértésekkel, 
próbákkal és feladatokkal. Ha 
kell, fényit is, de mindezt szeretet
tel teszi, és ölelése nem gyengül. 
Aztán, ha úgy érzi, eljött az ideje, 
akkor elküld. Elküld, de nem elta
szít; egy eltéphetetlen kapocs, egy 
köldökzsinór mindig marad. A vi
lágba, az emberek közé küld, hogy

„Rendbe szedett”  evangélium

SZINOPSZIS
Máté, Márk, Lukács és János evangéliumának 

párhuzamos szövege

í®3
K'ADJA A MAGYAR BIBUATARSULAT MEGBÍZÁSÁBÓL 

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 
KÁLVIN JÁNOS KIADÓJA 

BUDAPEST, 1994

Érdekes és 
hasznos könyv 
került kiadásra 
karácsony előtt 
a M agyar Biblia
társulat megbí
zásából. G örö
gös címe nem 
m ond sokat első 
hallásra vagy lá
tásra. Szinopszis, 
azaz „együttné- 
zés” , az Újszö
vetség négy evan

géliumának párhuzam os szövege az 1990-ben 
megjelent jav íto tt új fordítás alapján. Tizen
nyolc fejezetben 367 téma felosztásában kíséri 
végig a könyv a négy evangélista, M áté, M árk, 
Lukács és János írása szerint m indazokat az 
eseményeket, amik Jézus születése, élete, szenve
déstörténete, halála és feltámadása körül tö rtén
tek.

Bibliaolvasás közben m indnyájunknak feltű
nik, hogy az evangéliumok szerzői nem egyfor
m án, nem ugyanazzal a szándékkal és nem 
ugyanabban a  stílusban írtak. Vannak esemé
nyek, tanítások, amelyek m ind a négyüknél 
m egtalálhatók, de akad olyan közlés is, amelyik 
csak egyiküknél van meg. M áté például inkább 
zsidó és zsidó-keresztyén olvasókra számít, ezért 
idézi gyakran az Ószövetséget. M árk pogány- 
keresztyén olvasókörre célzott. Lukács, aki 
könyve elején pontosan beszámol, kinek és mi
ért ír, valószínűleg úgy gyűjtötte össze anyagát,

hogy ismerte m ár M árk írását. János, aki szem
tanúként ír Jézus m űködéséről, eltér a három  
másik, ún. szinoptikus evangéliumtól, filozófiai 
mélységekbe és m agasságokba bocsátkozva. 
Mai kiadású Bibliáinkban o tt vannak az egyes 
szakaszok fölött a  párhuzam os helyek utalásai. 
A Szinopszis azt jelenti, hogy am it az evangéliu
mok párhuzam os közléseiből csak külön kere
séssel lehetne összehasonlítani, itt, ebben a 
könyvben egymás mellett olvashatjuk. Az evan
géliumok szövege „rendbe szedve” kerül elénk.

Örömmel üdvözöljük Tarr Kálmán b ib liatár
sulati főtitkár kezdeményezését, hogy m ind
azoknak, akik olvassák és tanulják  a Szentírást, 
ilyen kiváló segédkönyvet ad o tt a kezébe, m a
gyar nyelven először. Kurt A land  professzor 
(Ném etországban) négy-evangéliumos szinopszi
sa 1963-ban jelent meg és ennek nyom án ké
szült a m agyar kiadás.

Hasznos a rövid magyarázó bevezetés arról, 
m iként igaz a  Szinopszis kapcsán a  régi refor- 
m átori alapelv, hogy a Szentírás önm agát m a
gyarázza és az utószó az evangéliumok jellegze
tességeiről és a különböző keletkezési elméletek
ről, kitől, m ikor, hogyan jö ttek  létre ezek a  bib
liai könyvek.

A jánljuk m inden bibliaolvasónak ezt a  köny
vet, mivel azonban az ára a másfélezer forin to t 
is m eghaladja, talán az lenne a tanácsos, ha  a 
gyülekezeti könyvtárak szereznének be több  pél
dányt belőle és kölcsönöznék a gyülekezet tag
jainak.

Dr. Harmati Béla

MINDEGYETEK EGY 
VAGYONT ÉR!

(A nyíregyházi Evang. Kossuth L.
G imnázium tanulóinak tartott 

előadás nyomán, részlet.)

Mindenki rendeltetéssel születik. 
Nem vaksorsra. A próbatételek is 
arra valók, hogy megedződjünk 
személyes küldetésünk mind jobb 
megtalálására és betöltésére. Isten
nek terve van mindegyikőtökkel -  
életeteknek annyira lesz hosszú 
távra is értelme, amennyire ez a 
vezércsillag vonz, s nem ettől elte
relő indulatok űznek hamis fények 
felé.

Egy életúthoz persze „ellát
mány" is kell. Semmi izgalom, 
meglesz az is. Egyik példázatában 
Jézus hosszú útra induló úrhoz ha
sonlítja magát, aki három emberé
re 5, 2, illetve 1 tálentumot bíz rá, 
gazdálkodásra! A látszólag szűkö
sen ellátott „utolsó” erre elássa a 
hasznosításra kapott kincset, hi
szen egyetlen tálentum egy jókora 
kupac arany: szédületes vagyon! 
Nektek is nagy kísértés lehet ez a 
lusta, rendeltetés-szabotáló „sze
rénykedés” azokkal az adomá
nyokkal, amelyeket jó t munkáló 
kifejlesztésre adott és olthat még 
beletek a Krisztussal megjelent ke
gyelem.

A tehetség az, amivel megaján
dékozottja valamit tehet (külön
ben az a nyakára romlik). Isten 
„aranyemberei” lehettek! Ezt kell, 
lehet kibányásznotok magatokból, 
és bevetni szolgálatra. Ettől kap 
tartalmat s új, meg új lendületet az 
életetek!

Dr. Bodrog Miklós

mint a Szikláról letört kő, betölt- 
sük az elrendelt feladatot.

A kavics szolgálata közben a letö
rés után is megmarad sziklának, 
anyaga nem változik, csak a mérete. 
Ne feledd, az ősi Isten-anyag, amiből 
vagy, amiből mindannyian vagyunk, 
megmásíthatatlanul kell, hogy éljen 
akkor is, ha feladatod teljesítésén fá

radozol. így válhatsz szolgálataid 
közben élő kővé: kő-testvéreidde! 
összekapcsolódva helyed és felada
tod van az Igazi Kőszikla szeretet- 
templomában. Itt egyesülhet újra 
minden kő -  a durva, még csiszolat
lan és a már gömbölyű -  az ősi, a 
Kezdetben-volt Kősziklában.

Zs. Adél

MORZSÁK
1. Az orvos előszobájában sokan 

ültünk és betegségeinket beszéltük 
meg -  írja egy beteg - ,  egyre élén
kebben kiszínezve azokat. Lassan- 
lassan egyre rosszabbul éreztük 
magunkat, és mindinkább úrrá lett 
rajtunk az önsajnálkozás. Alig vet
tük észre a sarokban ülő nénikét, 
amíg egyikünk hozzá nem fordult, 
és megkérdezte tőle, hogy mi a baja. 
Az öreg hölgy eleinte kissé habo
zott, majd egy rettenetes és gyó
gyíthatatlan betegséget nevezett 
meg. Erre mindannyian elhallgat
tunk, és saját betegségünk hirtelen 
eltörpült, majd megállapítottuk, 
hogy mi még örülhetünk, mert elég
gé jó l vagyunk. Amikor rám került 
a sor, és bementem az orvoshoz, 
elmondtam neki az előszobában 
történteket. A z orvos mosolyogva 
mondta: „Igen, az anyám szeret 
kint ülni, és ilyen apró tréfákat csi
nálni. Sokszor elgondolkozom, va
jon az ő gyógymódja nem többet 
segít-e a betegeimen, mint az 
enyém!"

2. 1860-ban a pesaróiak szobrot 
akartak állítani Rossininek. Mikor 
a művész megtudta ezt, a következő 
levelet intézte hozzájuk: „Inkább 
adjátok a szoborra szánt összeget a 
szegényeiteknek, és rendelkezzetek 
velem; én a nap bizonyos órájában 

fe l  fogok állni a talapzatra.”

3. Két kínai kuli vitatkozik, a vita 
egyre hevesebb lesz egy nagy tömeg 
közepette. Egy ott lévő idegen cso
dálkozik, hogy nem verekszenek 
össze. A kínai barátja megmagya
rázza: az, aki először ütne, bebizo
nyítaná azt, hogy kifogyott az ér
vekből, és vesztes.

4. Az eszkimók általában jóked- 
vűek. Egy kanadai fiatalember írja: 
„Gyönyörű kirándulást tettem ku
tyaszánon, amikor egyszerre csak a 
vezérkutya felfordult és kimúlt. Si
ettem vissza a tulajdonoshoz, hogy 
kifejezzem sajnálatomat, és elma
gyarázzam neki az esetet. Az eszki
mó hangos hahotában tört ki. M i 
olyan nevetséges? -  kérdeztem 
megütközve. 0 , csak elképzeltem a 
második kutya boldogságát, ami
kor átvette a vezetést -fe le lte  vidá
man az eszkimó."

5. Edisont nagy vacsorára hívták 
meg. Vacsora után a házigazda fe l
emelte poharát, és a vendégek előtt 
méltatta Edison műveit, egészen a 
legtökéletesebb beszélőgépig. Az 
öreg feltaláló ezután felállt, és mo
solyogva, gyengéden így szólt: 
„Köszönöm a házigazdának a szép 
méltatást, de ki kell őt javítanom. 
Isten találta fe l  a beszélőgépet, én 
csak az első olyat találtam ki, amit 
el is lehet zárni."

Dr. Szenthelyi-Molnár István

Cserkészkonferencia Soltvadkerten
Általánosan tapasztalható tény, 

hogy országos viszonylatban a 
rendszerváltás után nagy lendület
tel beindult cserkészcsapatok tevé
kenysége és szerepe alábbhagyott. 
A kezdeti lelkesedés után mostan
ra már sok csapat létszáma fo
gyott, sőt működésképtelenné vált. 
Mik lehetnek ennek a visszaesés
nek az okai?

Erre a kérdésre kerestünk vá
laszt, amikor tervbe vettük -  im
máron másodszor -  egy vezetői 
konferencia megszervezését. Csa
patunk, a soltvadkerti 884. számú 
Hunyadi János cserkészcsapat sze
rencsére nem küszködik komoly 
gondokkal. Az öt éve alig tíz fővel 
megalakult szervezet ma már több 
mint ötven cserkészt, kiscserkészt 
számlál, és folyamatosan gyarapo
dik -  területileg is, mert működési 
területünket a szomszédos Tázlár 
falura is kiterjesztettük. Több ke
serű hangú levelet kaptunk, mely
ben a segítségünket kérték más 
csapatok: mit és hol rontottak el?

Soltvadkerten rendeztük meg a 
konferenciát egyik októberi hétvé
gén „Cserkészetünk Margójára 
II.” címmel. A meghívottak re
gisztrálása után Káposzta Lajos es
peres nyitóáhítatát hallhattuk. Ezt 
követően csapatunk parancsnoka, 
ifjt Káposzta Lajos tartott elő
adást, majd beszámolók hangzot
tak el a nyári táborok tapasztala
tairól, a kiscserkészekkel való fog
lalkozások mikéntjéről. Egy jó 
nyári tábor megszervezése nem 
könnyű feladat; ehhez sok segítsé
get nyújthatnak más csapatok tá
borairól szóló előadások. Pataky 
József segédtiszt, a Magyar Cser

készszövetségtől hívott előadó Js^ 
mertette a Táborozási Szabályza
tot, betekintést nyerhettünk a szá
mítógép használatába egy cser
készcsapat életében.

A rendezvény többi része a bu
gaci kulcsosházban került megren
dezésre. A kulcsosház Szabó István 
kecskeméti piarista tanár kezelése 
alatt áll, aki szívesen rendelkezésre 
bocsátja a házat az érdeklődők 
számára. A ház busszal is megkö
zelíthető. Elhangzottak szemelvé
nyek a nonprofit szektorról, vagyis 
hogy hogyan tud egy csapat támo
gatókat szerezni. Mik egy cser
készparancsnok társadalmi kötele
zettségei és lehetőségei, hogyan tu
dott csapatunk megszervezni egy 
szüreti bált -  az ellenünk irányu
ló bizalmatlanságok ellenére is - ,  
mindezekről az előadások, vagy 
a vidám tábortűz után az egyes 
csapatok eszmecserét folytathat
tak. Előadások hangzottak el az 
új próbarendszerről és egy csa
patról, amely új parancsnokot 
kapott.

Természetesen nem maradha
tott el a játék sem: este zseblámpá
val számháborút rendeztünk. 
Szombat este pedig a kulcsosház
ban rögtönzött misét Szabó István 
atya celebrálta.

A konferencia lezárásaként 
Mácz István író olvasott fel művei
ből, majd pedig az 1956-os forra
dalomról emlékeztünk meg -  ere
deti hanganyagot hallgatva.

A következő konferenciát előre
láthatólag 1995 tavaszán tartjuk, 
melyre minden érdeklődőt szere
tettel várunk.

Laczi Miklós



A plenáris ülés szombati megnyitó áhítatával Schulek Mátyás, a Budapest-Deák téri gimnázium igazgatója 
szolgált.

Örömöt jelentett, hogy ismét új tagokat és új póttagokat köszönthettünk, és hallgathattuk igen változatos bemutatko
zásukat. Az idősebb generációból érkeztek: Illanicz György volt pilisi polgármester (az első önkormányzati tisztséget 
viselt tagunk) és Varga György esperes, Pápáról. A fiatalok számát gyarapították Bencze András székesfehérvári lelkész, 
Csepregi Zoltán, a Budapest-Fasori Gimnázium tanára, valamint Fatalin Helga büki-szakonyi lelkész. -  Születő új 
törvényeink „kihordási idejét” mutatja, hogy amikor a zsinat megnyílt, a legfiatalabb zsinati tag, Fatalin Helga lelkésznő 
még teológiai hallgató volt. -  Időnk múlására figyelmeztetett az a hír is, hogy dr. Cserháti Sándor professzor, állandó 
zsinati tagunk felesége az ülés előtti napokban elhunyt.

A zsinat mind a kilenc ülésén „magasan” határozatképes volt, a hiányzók száma a 10%-ot sem érte el. Levezető 
elnökként szolgáltak: dr. Andorka Rudolf, dr. Frenkl Róbert, dr. Reuss András. -  A zsinat tagjai vasárnap a fasori 
gyülekezet istentiszteletén vettek részt, amelyen Jankovich Béla kajárpéci lelkész szolgált.

A napirend elfogadása után a zsinat meghallgatta Reuss András beszámolóját a szociáletikai nyilatkozat egy éve 
közzétett tervezetére érkezett válaszokról. Az ülés nem tűzte napirendre e kérdés tartalmi vitáját, hanem a szociáletikai 
kérdésekben való egyházi megnyilatkozás feladatával, e feladat kezelésével próbált szembenézni. A zsinat legsürgetőbb 
feladatának a törvények elkészítését tartja. Kezdettől fogva vitatott, hogy a zsinat alkalmas testület-e a tanítás 
kérdésében való állásfoglalásra. Az a kérdés is felmerülhet, vajon illetékes-e a zsinat gy szociáletikai állásfoglalásban, 
hiszen nem az egyház szervezetét és működését megállapító „jogszabály” megalkotásáról van szó. Dr. Harmati Béla 
kifejtette, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyházban szükség lenne egy állandó teológiai bizottságra, amely az ilyen 
kérdéseket hivatottan tudná kezelni; és meg kellene azt is vizsgáim, hogy a tanításbeli és szociáletikai megnyilatkozások 
kidolgozott szövegét mely testület jóváhagyásával kellene hivatalos egyházi állásfoglalássá avatnia. -  A zsinat határozat
ban kérte fel a MEE Országos Elnökségét egy ilyen megoldás javaslatának megtételére.

Ugyancsak Reuss András, a zsinat lelkészi elnöke szólt a zsinati munka vezetésének azon kérdéseiről, amelyek dr. 
Sólyom Jenő ismételt javaslatai, majd zsinati alelnöki tisztéről való lemondása nyomán a Zsinati Elnökség legutóbbi 
ülésén is megvitatásra kerültek. A zsinati munka hatékonyságának fokozásáról van szó. Kötelességének tartotta, hogy 
a kérdésben konkrét javaslatokat tegyen. Ezek kiterjednek a még hátralévő törvények kidolgozásának és elfogadásának 
lépéseire. A zsinat határozatban kötelezte az Ügyrendi Bizottságot megfelelő javaslat előterjesztésére.

A zsinat dr. Koczor Miklós előadásában folytatta és befejezte a „Az egyház evangélizáló és missziói munkájáról” szóló 
törvény vitáját. A plénum a törvény szövegét célratörően tömöríteni igyekezett, áthelyezve, illetve elhagyva a Missziói 
Bizottság által javasolt szövegből egyes szakaszokat, fgy örömmel jelenthetjük, hogy a zsina t ism ét elfogadott 
egy fon tos tö rv én y t. (A törvény olvasható a harmadik oldalon.)

A zsinat megvitatta dr. Törők Gábornak, a Gazdasági (Sáfársági) Bizottság elnökének tavaly ősszel készített 
előterjesztését, amely alapvető pénzügyi-gazdasági kéréseket vet fel, ismertetve saját álláspontját. (Olvasható a Zsinati 
Híradó előző számában.) A hozzászólásokban az egyház országos vezetői az előadó álláspontját támgatták, a vitában 
azonban számos ellenkező vélemény is elhangzott. így többen elengedhetetlennek tartották, hogy olyan változat is 
kerüljön a zsinat elé, amelyben a pénzeszközök lefelé és felfelé áramlásának ne csak javaslatnak megfelelő két szintje 
(gyülekezeti és országos), hanem legalább három, tehát középső (egyházmegyei) szintje is vizsgálható legyen. Mivel ezen 
utóbbi, álláspontjával nem egyező alternatíva kidolgozását Török Gábor nem vállalta, ezt dr. Koczor Miklós szervezésé
ben egy ad-hoc bizottság vállalta fel. A vitában más kérdések is forogtak: a lelkészi fizetések kiegyenlítése, a kötelező 
„egyházi adó”, központi számítógépes könyvelés stb.

A zsinat lefolytatta a részletes vitát az Egyházi Szolgálat törvény V. fejezetéről: „Egyházi szolgálat az egyházmegyé
ben”, Zászkaliczky Péter előadásában. A szövegjavaslatot az Egyházi Struktúra Bizottság a korábbi általános vita 
alapján lényeges szerkezeti és kisebb tartalmi módosításokkal terjesztette elő. Az intenzív vita számos, főképp stiláris 
módosítást eredményezett. Ezzel a zsinat az egyházi szolgálatok struktúrája szempontjából igen fontos törvényi fejezetet 
fogadott el. (Olvasható a második oldalon.)

A zsinat megkezdte a részletes vitát az Egyház Szervezete törvény II. fejezetéről: „Az egyházmegye”, ugyancsak 
Zászkaliczky Péter előadásában. A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt ezt a vitát a zsinat következő ülésszakán kell 
folytatni.

Időszűke miatt nem kerülhetett sor a Közoktatási és Közgyűjteményi Bizottság által általános vitára kidolgozott és 
napirendre tűzött két törvény megvitatására.

A zsinat dr. Koczor Miklós előadásában meghallgatta a 8. sz. bizottságnak „A tömegtájékoztatás eszközei (média) 
az egyház szolgálatában” törvényre készített előzetes rövid javaslatát. A zsinat jóval több kérdésre kiterjedő, a szakértők 
bevonásával készítendő új javaslatot kért a bizottságtól erre az önállónak szánt törvényre.

Thumay Béla

Kedves testvéreim!
A ma reggeli meditáció alapjául 

szolgáló ige a sokunk által biblia
olvasó vezérfonalként használt Ú t
mutató mai, újszövetségi igéje:

„Az én juhaim hallgatnak a han
gomra, és én ismerem őket, ők pe
dig követnek engem.”

Ha nagy albumokba összegyűj- 
tenénk a képzőművészet és oltár
képfestészet java Jézus-ábrázolá
sait, a legtöbb alighanem a ma szü
letett kisdedet ábrázolná a jászol
ban, még inkább Mária ölében, 
angyalokkal, pásztorokkal, nap
keleti bölcsekkel. Vagy a megfeszí
tett Jézust, magában vagy a latrok
kal, síró asszonyokkal, római ka
tonákkal. Mindezek korhűen, rea
lisztikusan, vagy barokk pompá
ban, a festő saját világában, vagy 
olyan időtlen és földön kívüli, koz
mikus ábrázolásban, mint Salva
dor Dali megfeszített Krisztusa.

De nagyszerű példákat tudnánk 
sorolni Jézus életének, földi tevé
kenységének minden egyes mozza
natáról : a nagy halfogás, a tenger 
lecsendesítése, az utolsó vacsora, 
Munkácsy nagy tablói és még száz 
meg száz esemény, jelenet. Vannak 
közöttük olyanok, amelyeket egy 
életen át hordozunk magunkban, 
s vannak, amiket nem szeretünk, 
és igyekszünk gyorsan elfelejteni.

Megkülönböztetett szerepet kap 
ebben a nagy sorozatban Jézus, a 
Jó Pásztor. Talán legtöbbször -  az 
ábrázolás romantikus lehetőségei 
miatt -  az elveszett bárányt zord 
sziklák, tövises bokrok között 
megtaláló Jézust látjuk ezeken a 
képeken. A réten ballagó, nyáját 
hűs forrás, csobogó patak felé ve
zető, az elmaradókat szavával biz
tató Jézus nem elég drámai, nem

elég monumentális, nem elég meg
kapó, szívenütő ahhoz, hogy a mű
vészek ezt a képet válasszák témá
juknak.

Pedig ez legalább olyan fontos, 
mint a drámai jelenetek. Életünk 
túlnyomórészt hétköznapokból 
áll. Ritkán van alkalmunk halál
megvető bátorsággal kiállni hitün
kért, megvallani azt olyan helyze
tekben, amik kínosak, hátrányos 
következményekkel járhatnak. 
A hétköznapokban követni Jézust, 
mindig hallgatni hivó szavára, a 
Hegyi Beszédet szívünkben forgat
va menni utána néha selymes pá
zsiton, de legtöbbször göröngyös, 
sziklás talajon, sokkal nehezebb, 
mint egy-egy hősi gesztus, amire -  
Istennek legyen érte hála -  az élet 
manapság ritkán ad lehetőséget.

Apám tábori lelkészi élményei 
közül való az az egyszerű baka, aki 
minden este letérdelt a priccse, 
szalmazsákja elé és imádkozott. 
Társai megállás nélkül csúfolták, 
kiröhögték, de ő csak mosolygott 
szomorúan és értük is imádkozott. 
És amikor egyikük a térdeplő fiú 
nyakába akasztotta a csizmáját, 
másnap reggel tükörfényesre kipu
colva találta azt az ágya előtt. De 
mi csak a Dugovics Tituszokra 
emlékszünk -  eszem ágában sincs 
érdemét kisebbíteni -  akinek hősi 
elszánása zuhanásával, halálával 
együtt nem tartott tovább 15 má
sodpercnél. Egy hősi gesztustól, 
egy karakán kiállástól kevésbé 
ódzkodunk, mint attól, hogy kine
vetnek, kicsúfolnak, akár csak 
megmosolyognak bennünket.

A Jó Pásztor pedig ott áll, vagy 
halad előttünk,, hív bennünket, 
hogy kövessük. És ezzel kapcsolat
ban még egy gondolatot: a juhá
szat a magyar paraszti világban is 
nagy szerepet játszott. Nem tu
dom, Mikszáth híres juhászai ho
gyan irányították nyájukat, lehet, 
hogy a híres dudások lassan bal
lagtak, és a nyáj követte őket, de 
az alföldi magyar juhászok -  gyak
ran szamárháton, gyakran kutyá
val -  terelték a nyájat.

Jézus nem terel, Jézus hív és ve
zet. Az, hogy ő pásztornak, jó 
pásztornak nevezte magát, nem 
volt meglepő, idegen a zsidóknak. 
Esetleg megbotránkoztató. Hiszen 
ők -  az Otestamentum tanúsága 
szerint -  sokszor hasonlították fe
jedelmeiket és királyaikat pászto
rokhoz, de magát az Istent is. „Az 
Úr énnékem őriző pásztorom...”

SCHULEK MÁTYÁS ZSINATI ÜLÉSSZAKOT MEGNYITÓ ÁHÍTATA

A Jó Pásztor hív és vezet
(Jn 10,27-28)

(Kár, hogy ez a zsoltár közismert, 
kálvinista formájában nem szere
pel énekeskönyvünkben.) Az, 
hogy Jézus -  mint pásztor -  hív és 
vezet, talán a népet a pusztai ván
dorlásában vezető tűzoszlopra is 
utal?

Jézus hív, vezet, mutatja az utat. 
Mindig és minden helyzetben. De 
van-e fülünk hivó szavának meg- 
hallására, van-e szemünk keze in
tésének meglátására?

Eredetileg nem birkákról akar
tam itt és most beszélni, hanem 
szamarakról, de nem mertem. 
A bölcs, nagyhírű, nagy tudós pró
féta, vagy inkább mágus Bálám 
nem látja Isten angyalát, nem érti 
meg akaratát, de az oktalannak és 
sok más egyébnek elmondott sza
már igen, s még meg is verik érte.

Nagy önérzetünk, önbizalmunk, 
hitbeli gyengeségünk, megfáradt- 
ságunk, eltespedésünk nem homá- 
lyosítja el sokszor szemünket, nem 
dugaszolja be fülünket? Fárasztó 
szürke hétköznapjainkban, a min
dennapiért folytatott küzdelem
ben, fontos és fontosnak vélt célol 
elérését célzó erőfeszítéseink kö
zött de sokszor nem halljuk a híve 
szót! Itt is közöttünk van, itt i: 
mutatja az utat. Rá figyeljünk, ő 
kövessük.

IMÁDKOZZUNK!
Uram Jézus, Jó Pásztorom! Köszö 

nőm Neked, hogy egy Lehetek nyájadból 
hogy követhetlek gyermekségem óta, é 
hogy már közeledik a cél.

f i  kérlek, bocsásd meg, hogy olyai 
sokszor engedelmes jó báránykád he 
lyett buta kerge birka vagyok, befogón 
a fülemet, hogy ne halljam hívó szava 
dat, elkódorgok, el is tévedek. Köszö 
nőm, hogy mindig utánam jöttél, kisza 
badítottál a tüskés bokrok közül, ki 
mentettél a szakadékból, bekötözted se 
besült, törött lábamat. Pedig nem egy 
szer vittek tévutakra butaságaim, vág; 
valami csábító furulyaszó. Nem érdemel 
tem meg, hogy utánam jöjj, de Te szere 
tétből tetted, és én szégyelltem magam 
És kérlek, Uram, ha megint rámjön : 
kergeség, keress meg újra, hetedszer é 
hétszer hetedszer is, mert Te tudod, hog; 
igazán szeretlek, és Téged akarlak követ 
ni, csak néha nem úgy sikerül.

Uram, itt ülünk most vagy hetvenen 
sok okos ember, mind a Te nyájadból 
Adj nekünk tiszta szemet, hogy mindij 
lássunk magunk előtt, adj tiszta fület 
hogy jól halljuk hangodat, soha egy lé 
pést ne tegyünk rossz irányba, egymás 
véletlenül se lökjük, tapossuk meg. A T 
szereteted töltsön be mindnyájunkat, T 
világosítsd meg elménket, hogy mun 
kánkban jól haladjunk, bölcs döntéseke 
hozzunk. Ámen.

A  veséh ez kö ze led ve
Az egyik a gazdálkodásról szólt. Újszerű felfogást tük

rözött. Abból kiindulva, hogy az egyházi munka súlypontja 
a gyülekezet, alulról építkezünk, a gazdálkodásnak is a 
gyülekezet az alapvető színtere. A másik oldalon a külön- 
böző csatornákon — állam, alapítvány oh, -külföld...*™ az 
egyházhoz érkező pénzek elosztását, figyelembevéve az 
igényeket és az összegek nagyságát, országos szinten érde
mes kezelni, a döntési folyamatba bevonva az érdekelt 
egyházmegyei, illetve egyházkerületi képviselőket is. 
A gazdálkodás adminisztrációját is ezen a két szinten -  
gyülekezet és Országos Egyház — érdemes eszközölni, te
hermentesítve a közbülső szinteket. Természetesen ezek a 
szintek is rendelkeznek feladataikhoz anyagiakkal, a mű
ködési költségekben közvetlen döntési kompetenciával. 
Mindez megfelel annak a helyzetnek is -  túl a számítógé
pes korszak diktálta korszerűsítésen - , hogy eltérően a 
múlttól, jelenleg a középfokú oktatási intézmények szerve
zetileg az országos szinthez tartoznak, de a diakóniai in
tézmények is vagy gyülekezeti, vagy országos kezelésben 
jelentkeznek (óvodák, általános iskolák is a gyülekezetek
hez tartoznak).

Érződött, hogy a Zsinat értékeli az előterjesztés újszerű
ségét, minőségét, barátkozik a koncepcióval, de még szük
séges az érési idő, sok eszmecsere ahhoz, hogy kialakuljon 
a legjobb megoldás. Mindenesetre itt megvalósult azok 
elképzelése, akik -  szerintem is helyesen -  úgy vélik, hogy 
először a témát, az úgynevezett alapkérdéseket, koncep
ciókat érdemes jól megvitatni, ezt követheti a törvényszö
veg elkészítése, ennek általános, majd részletes vitája.

Még inkább felforrósodott olykor a légkör az egyház- 
megyei szolgálat és szervezet részletes vitájakor. Előbbit 
sikerült befejezni (négy oldal törvényszöveg), utóbbit csak 
éppen megkezdeni. Ez is igen-igen tanulságos volt és hoz
zájárult ahhoz, hogy a törvénykönyv végső szerkezete, 
illetve az ezzel kapcsolatos változatok világosabbá válja
nak a Zsinat számára.

Miről is van szó? Jelen ülésszak eredményeihez tarto
zott a Missziói Törvény szövegének elfogadása.

Korábban már e törvény általános vitájakor jelentkezeti 
az aggodalom, hogyan lehet az egyház identitásának a 
lényegét, a missziót, törvénybe foglalni. Uralkodóvá vált 
az a felfogás, hogy szükség van Missziói Törvényre, mert 
ez üzenet is negyven év bezártsága, a misszió korlátozása, 
tilalma után az egyház népének és a társadalomnak a 
megújulás igényéről.

Kicsit hasonló vita zajlott le az Egyházmegye kapcsán. 
Jogászok véleménye ellenére a Zsinat korábban úgy hatá
rozott, hogy először az egyházmegyei szolgálatról alkot 
törvényt, ezzel is hitet téve a funkcionalitás mellett, utána 
szabályozza a szervezetet. E megoldás nehézségei termé
szetesen a részletes vitában mutatkoztak meg leginkább, 
így többen visszakanyarodtak az általános vitához, nehe
zen látva be, hogy a korábbi döntéseknek -  az ügyrenddel 
ellentétes -  ismételt megkérdőjelezése az, ami lassítja a 
zsinati törvényalkotást. Okos kompromisszum született. 
A részletes vita lefolytatása, a törvényszövegek elfogadása 
után, a törvénykönyv végső szerkezetének, a törvények 
sorrendjének az elfogadásakor lesz mód és idő arra, hogy 
struktúra és funkció kapcsolata minden szinten elrende
ződjék. A Zsinat e munkálatok megkezdésével máris meg
bízta a zsinati elnökséget.

Végül bizakodásomat erősíti, hogy több fiatal kapcsoló
dott be a munkába, egészségesebb lett a korösszetétel, a 
nemzedékek aránya. Nem vonva kétségbe az idősebbek 
felkészültségét, felelősségtudatát, talán nem baj, ha többen 
vesznek részt a törvényalkotásban azok közül is, akiknek 
-  emberi mértékkel mérve -  hosszabb idő adatik meg majd 
élni abban az egyházban, amiről ma álmodunk.

DÁknrt

Talán a címet olvasva, mind a zsinati tagok, mind a 
szélesebb egyházi közvélemény meglepődik. Hiszen mást 
sem hallani, mint hogy lassú a Zsinat ritmusa, nehezen 
születnek meg az új törvények, még az is kétséges, hogy a 
jelen törvényben meghatározott hatéves időtartam {1997 ; 
nyarán végződik) elegendő lesz-e a munkához. Lehet túl
zott optimizmusnak minősíteni, de -  sportnyelven szólva -  
engem a januári zsinati ülésszakon megcsapott a finis, a 
véghajrá szele. Talán először villant fe l markánsan az út 
vége, közeledés ahhoz az egyházszervezethez és működés
hez, amelyről álmodunk.

De álmodunk-e? Van-e víziónk, jövőképünk? Ha eddig 
nem tették meg, most már minden zsinati képviselőnek 
meg kell kísérelnie -  környezete, az őt küldők véleményét 
is kikérve -  válaszolni ezekre a kérdésekre. így közeledhet 
egymáshoz a Zsinaton észlelhető két legtávolabbi gondol
kodás is. Az egyik úgy jellemezhető, hogy talán túlzottan 
is realista, ami a mai napi gyakorlathoz ragaszkodást 
illeti. Efelfogás képviselői is lényegesnek tartják a szerve
zet korszerűsítését, a decentralizáció bizonyos mértékét, a 
működésben is a demokratikus gondolkodás prioritását. 
Ugyanakkor nem győzik hangsúlyozni, hogy a jelen struktú
ra és működés legcsekélyebb változtatása is többletanyagia
kat igényel, ami esetleg ellentétes hatást eredményez, mint 
amit a jogalkotó elérni szeretne. -  A másik oldalon a min
denben és minden áron változtatás igénye akár illúzioniz- 
musnak minősíthető. Érdekes, hogy ebben is van két igen 
távoli változat. Az egyik úgy akar elhatárolódni az elmúlt 
évtizedektől, hogy egy tökéletesen kiépített négy szintű egy
házszervezetet igényel, jól meghatározott és elhatárolt ha
táskörökkel, a másik viszont nagyon fellazítaná a szerveze
tet, csaknem szabadegyházi jelleget adva a működésnek.

A következő két ülésszakon -  február, június -  a zsinati 
munka kétharmadához érkezik el. Addigra méginkább 
kirajzolódik az út vége, a lehetséges, szükséges kompro
misszum. Mert bár hátra vannak még igen fontos törvé
nyek -  az egyházi szolgálatra felkészítésről, az egyház 
háztartásáról, a sajtóról-már ma is látható, hogy köszön- 
hetőleg a törvény-előkészítő bizottsági munka fejlődésének 
is, komoly esély van jó minőségű törvények elfogadására.

Legkésőbb ősszel azonban a zsinati törvényalkotás fel
tétlenül el kell érkezzen az egyházpolitikailag (nem tudom 
végül is szabatos-e itt ez a kifejezés, de mindenesetre köz
érthető) is immár egyedül izgalmas kérdéshez, az egyház
megyék és főként az egyházkerületek kialakításához, az 
Országos Egyház, az egyházkerületek és az egyházmegyék 
feladatának a meghatározásához, beleértve a feladatok 
ütemezését, döntést a jelenlegi tisztségviselőkről és az új 
szervezetnek megfelelő tisztújítás elrendelését.

Nincsenek anyagi eszközeink -  ha lennének, se biztos, 
hogy erre kellene fordítsuk -  egy korszerű elektromos 
szókérő és szavazó rendszer kiépítésére. így viszont a sza
vazások alkalmával visszatérő kép, hogy nem együtt, ha
nem egymást,követve emelkednek a karok, ami az elektro
mos szavazásnál nem lehetséges. Eddig ez nagyobb gondot 
nem jelentett, mert bár részletkérdésekben olykor kés
hegyre menő viták folytak, a törvényeket végül jelentős 
egyöntetűséggelfogadta el a Zsinat. Nem lenne szerencsés, 
ha az egyház jövőjét -  emberi értelemben -  meghatározó 
szervezet és a hozzá tartozó hatáskörök kialakítása szo
ros, bizonytalan szavazásokon dőlne el (a bizonytalanság 
az előbb említett jelenségre utal). Itt feltétlenül konszen
zusra kell törekedni, minimálisan arra, hogy minden szava
zásra jogosult pontosan tisztában legyen a változatokkal, 
a különbségekkel, a döntés súlyával.

Ezen a januári ülésszakon úgy éreztem, hogy a zsinat 
közeledik ehhez a gondolkodáshoz, érzi a felelősséget, 
vállalja azt.

Két színvonalas vita is alátámasztotta ezt a vélekedése
met.
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AZ EGYHÁZI

Y. FEJEZET

Az egyházi szolgálat az egyházmegyében
I. Cím: Általános rendelkezések

5.1.1. Az egyházi szolgálat egy
házmegyei összehangolására, az 
egyes egyházközségekben végzett 
egyházi szolgálaton túlmutató 
egyházmegyei szolgálatok ellátá
sára az egyházmegyék lelkészeket 
és nemlelkészeket bíznak meg.

5.1.2. Minden egyházmegyé
ben választandó esperes, esperes
helyettes, egyházmegyei evangé- 
lizációs és missziói felelős, egy
házmegyei ifjúsági felelős, egy

házmegyei katechetikai felelős és 
egyházmegyei diakóniai felelős. 
Szükség esetén, az esperesi tiszt
ség kivételével, egy személy két 
feladatot is elláthat.

5.1.3. Az egyházmegye egyéb  
feladatkörökre is szervezhet 
tisztségeket. Ezek szervezéséről 
és a betöltés módjáról az egy
házmegyei presbitérium előké
szítése után az egyházmegyei 
közgyűlés dönt.

II. Cím: Az esperes

5.2.1. Az esperes az egyház
megye gyülekezeti lelkészei kö
zül választott lelkész.

5.2.2. Az esperes joga és fel
adata az egyházmegyei elnökség
nek járó jogokon és feladatokon 
túl, hogy az egyházmegyében őr
ködjék az egyházi szolgálat felett.

a) Felelős az egyházm egye 
lelki életéért és közösségi alkal
maiért.

b) Pásztorolja az egyházme
gye lelkészeit hivatásuk betölté
sében és magánéletükben. Fele
lős az egyházm egye lelkészeinek

testvéri szeretetben történő 
együttműködéséért.

5 .2 .3 . Az esperes megbízatása 
az egyházmegyében, hogy

a) beiktassa az egyházközsé
gek új lelkészeit: a gyülekezeti 
lelkészt, a gyülekezeti másodlel
készt, a hitoktató lelkészt és a 
helyettes lelkészt,

b) felszentelje az egyházköz
ségek új gyülekezeti termeit, re
novált templomait, a templo
mok új oltárát, keresztelőkövét, 
és a püspök megbízásából orgo
náját és harangjait.

SZOLGÁLATRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY k
második része

5.2 .4 . Az esperes joga és köte
lessége az egyházközségekben  
legalább három évenként általá
nos vizsgálatot tartani, s  a vizs
gálatról a püspöknek jelentést 
tenni.

5.2 .5 . Az esperest akadályoz

tatása esetén az espereshelyet
tes helyettesíti. Az esperes saját 
maga és helyettese akadályozta
tása esetén eljárásoknál határo
zott célú m egbízást adhat az 
egyházm egye bármelyik gyüle
kezeti lelkészének is.

ÜL Cím: Az espereshelyettes

5.3.1. Az espereshelyettes az 
egyházm egye gyülekezeti lelké
szei közül választott lelkész.

5.3.2. A z espereshelyettes fel
adata az esperes helyettesítése 
annak akadályoztatása esetén. 
Ezen kívül ellátja az esperesi fel
adatokból az egyházmegyei sza

bályrendelettel átruházott fel
adatokat.

5 .3 .3 . A z espereshelyettesi 
tisztség  üresedése esetén , az 
új vá lasztásig  az espereshe
lyettesi fe lad atok at az egy
házm egye le lk észi jegyzője  
látja el.

IV. Cím: Egyéb tisztségviselők

5.4.1. Egyházm egyei evangéli- 
zációs és missziói felelős

5 .4 .I .I . Az egyházm egyei 
evangélizációs és m issziói fele
lős feladata az egyházmegyében  
az evangélizáció hitébresztő 
szolgálatának segítése, gyüleke
zeti evangélizációk, egyházm e
gyei csendesnapok és konferen
ciák szervezése. Figyelem m el 
kíséri az egyházközségek szol
gálatával el nem ért, szórvá
nyokban élő evangélikusok  
helyzetét, kezdeményezi és segí
ti a feléjük forduló szolgálato

kat. Feladata a külm isszió iránti 
felelősség ébrentartása is.

5.4.I.2. Az egyházmegyei evan
gélizációs és misszió felelős tisztsé
génél fogva az evangélizációs és 
missziói bizottság vezetője.

5.4 .2. Egyházmegyei ifjúsági fe
lelős

5.4.2.I. Az egyházmegyei ifjúsá
gi felelős feladata az egyházmegyé
ben az ifjúság között végzett munka 
összefogása és irányítása, egyház- 
megyei ifjúsági találkozók, tábo
rok és konferenciák szervezése.

5.4.2.2. Az egyházm egyei if
júsági felelős tisztségénél fogva 
az ifjúsági bizottság vezetője.

5 .4 .3 . Egyházm egyei katecheti
kai felelős

5 .4 .3 .I. Az egyházmegyei ka
techetikai felelős feladata az egy
házmegyében a gyermekek között 
végzett oktatás összefogása és irá
nyítása, konfirmációi és hittantá
borok, valamint gyermekbiblia- 
kör-vezető tanfolyamok szervezé
se, a felnőttoktatás segítése.

5 .4 .3 .2 . A z egyházm egyei ka- »1 
techetikai felelős tisztségénél 1- 
fogva a katechetikai bizottság |- 
vezetője. 1

5.4 .4 . Egyházm egyei diakóniai I 
felelős

5.4.4.1. Az egyházmegyei dia- 
kóniai felelős feladata az egyház
megyében végzett szeretetszolgá
lat szervezése és irányítása.

5.4.4.2. Az egyházmegyei dia
kóniai felelős tisztségénél fogva a 
diakóniai bizottság vezetője.

V. Cím: Egyházmegyei megbízottak

4 .5 .1 . Az egyházm egyei köz
gyűlés olyan munkaágakban és 
feladatkörökben, am elyek nem 
tartoznak a bizottságok, illetve 
az egyházm egyei tisztségviselők  
feladatai közé, lelkészi illetve 
nem leikészi egyházm egyei meg
bízottakat választ. A zenei, a

sajtó, a gyűjtem ényi, az öku
m enikus, a G usztáv A dolf S e
gélyszolgálat és egyéb feladat
körben m egválasztott m egbí
zottak  is  beszám olási kötele
zettséggel tartoznak munká
jukról az egyházm egyei köz
gyűlésnek.

VI. Cím: ön k én tes egyházmegyei munkások

4.6 .1 . A z egyházm egye kü
lönféle szolgálati területein ön
kéntes m unkások is végezhetnek  
szolgálatot az ahhoz szükséges 
felkészítés után és a szolgálatra  
kapott m egbízás alapján.

4.6.2. A z önkéntes egyházi 
munkás alkalmi m egbízást az

egyházmegyei elnökség valame
lyik tagjától, tartós megbízást az 
egyházmegyei közgyűléstől kap.

4 .6 .3 . A z önkéntes egyházi 
munkás szolgálatba állítása és 
fogadalom tétele tartós megbí
zás esetén az egyházm egyei köz
gyűlésen történik.

Az egyházmegye, mint szolgálati területA zsinati törvényalkotás eljutott az egyházmegyé
vel kapcsolatos törvények tárgyalásához is. Az 

októberi általános vita után most a részletes, pontról 
pontra, mondatról mondatra történt megvitatásuk és 
elfogadásuk volt soron.

Az egyházmegyével kapcsolatos szabályozásnak is 
két nagy területe van. Az egyik az egyházi szolgálatra 
vonatkozó törvények. Ezt közli most a Zsinati Hír
adó, a zsinat ezt a fejezetet a fenti formájában teljes 
egészében elfogadta. A másik nagy terület az egyház
megye szervezeti kérdéseire vonatkozik: az egyházme
gye önkormányzati testületéinek, a presbitériumnak 
és a közgyűlésnek hatásköreire, az elnökség és az 
egyházmegye tisztségviselőinek választására, felada
taira. A részletes vitába itt csak belekezdhettünk, elfo
gadásuk reménység szerint a februári ülésszakon feje
ződhet be, s minden bizonnyal akkor történik meg 
közlésük is. A beszámoló a törvények szándékáról és 
az elfogadásuk körül kialakult kérdésfelvetésekről 
szeretne tudósítani, már amennyire ez egyetlen beszá
moló cikk keretében egyáltalán lehetséges.

1. „A felügyelő is szolgál”
Az alcím idézőjelbe tett mondata a vitának abban az 
elvi jelentőségű szakaszában hangzott el, amelyik 
megkérdőjelezte: szét lehet-e választani az egyházme
gye szolgálatát annak szervezetétől? A bevezetésben 
leírtak szerint is külön szerepelnek az egyházmegyé
ben végzett egyházi szolgálatra és szervezetére vonat
kozó törvények. Ezért kapja a törvénykönyvnek a 
tervek szerinti II. törvénye „Az egyházi szolgálat”, a 
III. fejezete pedig „Az egyház szervezete” címet. 
A zsinat ezzel kapcsolatos döntése értelmében készül
tek el és fogadta el a zsinat már korábban az egyház- 
községre vonatkozó törvényeket, s így halad tovább 
a törvényalkotás az egyházmegyénél is.

Nyilvánvaló, hogy a kettő nem függetleníthető egy
mástól, az egyház szolgálata és szervezete összetarto
zik. A szervezet a szolgálatért van, a szolgálat pedig 
a szervezeten belül valósítható meg -  hangsúlyozta a 
vitában egyik zsinati társunk is. Ahogyan egy temp
lomnál is összetartozik a templom épülete és mindaz, 
ami benne történik -  teszem hozzá. A hasonlat bizo
nyára itt is sántító és részleges. De talán megérezteti, 
hogy az elkülönítés nem szembeállítás, de kiemelése 
annak, hogy az egyház az evangélium hirdetésének 
szolgálatáért van, amit Jézus bízott rá. Nem lehet 
eleget hangsúlyozni ezt a küldetést, amit az egyházi 
szolgálatról szóló törvényeket bevezető első monda
tok is megfogalmaznak: „Az evangélium az egyház 
létének forrása és értelme, hirdetése az egyház m issziói 
küldetése, és minden egyéb szolgálatának alapja.” 

Ettől a küldetéstől nyeri értelmét az egyházmegye 
is. A törvényi szabályozásnak ez a szolgálatra vonat
kozó része azzal kapcsolatos, hogy az egyházmegye 
hogyan tudja sajátos küldetését betölteni „az egyes 
egyházközségekben végzett egyházi szolgálaton túlm u
tató egyházm egyei szolgálatok"  területén. Ezért itt 
csak az kerül szabályozásra, ami közvetlenül kapcso
lódik ehhez a küldetéshez, s kerül át a szervezeti sza
bályozáshoz minden egyéb. Nem a szervezeti kérdé
sek jelentéktelenítése ez. Nem lebecsülése ez többek 
között az egyházmegyei felügyelőnek, akiről az egy
házmegye szervezetére vonatkozó törvények között 
van szó. Az ő védelmében hangsúlyozta egyik zsinati 
társunk, hogy hiszen „a felügyelő is szolgál”. Abban 
az értelemben igen, hogy a szervezet is a szolgálatért 
van, s amit végez, nem öncél, nem felesleges dísz, 
hanem az egyház elsődleges szolgálatát kell segítenie. 
De szolgálati feladata elsődlegesen mégsem „az evan

gélium hirdetése annak érdekében, hogy a Jézus Krisz
tusban való megigazító hitre eljussunk" -  hogy ismét 
az egyházi szolgálatról szóló törvények bevezető 
mondataiból idézzek. Ezek az elvi jelentőségű monda
tok meghatározzák, melyik szolgálatot értjük, az itt 
szabályozottak között. Egyházunkban ez a küldetés 
nem kisajátítottan a lelkészek kiváltsága. Ha egy egy
házmegyei felügyelő áhítatot tart, vagy ifjúsági tábort 
vezet, akkor ő is az egyház elsődleges küldetéséből 
vállal részt. „Az egyház minden tagja részese ennek a 
szolgálatnak, hitének és le lki adom ányának m értéke  
szerint" -  hogy ismételten is idézzek a törvények elé 
fogalmazott alapelvekből. Mégis, az egyházmegyei 
felügyelőre a törvények elsődlegesen más feladatot 
bíznak, esküben is vállalt feladatában az egyház szer
vezetében van küldetése, s ez az egyház szervezetéről 
szóló törvényben nyer megfogalmazást.

Természetes, hogy a szervezet és a szolgálat külön 
szabályozása további kérdéseket is vet fel. Az esperesi 
tisztségről így két helyen is szó van. A most elfogadott 
törvények az esperes feladatai között az egyházme
gyében az egyházi szolgálat feletti őrködést fogalmaz
zák meg, míg a többi feladata -  az egyházközségekben 
végzett hivatalvizsgálattól kezdve a lelkészalkalmazá
si eljárásig -  a másik törvényben, az egyházmegyei 
elnökség feladatai között szerepel. Jogos itt is a zsinati 
vitában elhangzott kérdés: a szolgálat esperese pem 
ugyanaz, mint a szervezet esperese? A válasz a zsinati 
vitában is az volt: természetesen ugyanaz a szolgálat 
esperese és a szervezet esperese, csak éppen a felada
tok jellege más. Lehet magától értődőén együtt is 
tárgyalni ezeket, ahogyan korábbi törvényeink is te
szik. De a zsinat ezen a másik úton indult el. Ha 
együtt tárgyalnánk a szolgálat és a szervezet kérdéseit, 
esetleg meglenne az a rossz érzésünk, hogy csak a 
szervezetről beszélünk -  hangsúlyozta a zsinat lelkészi 
elnöke is a vitában, hozzátéve: természetesen mind
kettőnek megvannak a nehézségei.

2. „Erős” vagy „gyenge” egyházmegye?
A zsinati munka során szakkifejezéssé váltak ezek 

a jelzők. Arról vallanak, hogy működésében, felada
taiban és hatáskörében milyen hangsúlyt kapjon az 
egyházmegye az egyházkormányzati szintek között. 
Vannak vélemények, amelyek nem tulajdonítanak 
hangsúlyos jelentőséget az egyházmegyének és elsőd
legesen az egyházközségeknek és az országos egyház
nak adnának funkciókat mind a lelki élet, mind pedig 
a szervezet vonalán, amelybe beletartoznak az anyagi 
kérdések is. Ez a vélemény úgy ítéli meg, hogy nem 
hangsúlyos az, ami az egyházmegyében történik, és 
ezt tükrözzék a törvényekben ráruházott feladatok is.

A törvénytervezeteket előkészítő szakbizottság egy 
zsinati felmérés után egy „erős” egyházmegye képleté
ben gondolkodott, miután a zsinat tagjai között tör
tént előzetes közvéleménykutatás is ezt a szándékot 
erősítette meg. Az egyház életének súlypontja az 
Ágostai Hitvallás szerint az igével és a szentségekkel 
élők közösségében, a gyülekezetben van. De az egy
ház gyülekezetek feletti nagyobb közösségét, az egy
ház egészéhez való tartozás örömét és az érte érzett 
felelősségét is elsősorban az egymás közelében lévő, 
egy történelmi sorsú gyülekezetek tudják átélni és 
megélni. Ezért szerepel a törvénytervezetben az espe
res első feladataként: „Felelős az egyházm egye lelki 
életéért és közösségi alkalm aiért". Korábbi törvé
nyeink ezt sem fogalmazták meg. Természetesen az a

szándék, hogy az egyházmegye élő közösséggé legyen, 
nem csak a zsinat munkája során ölt testet. Szólt erről 
többek között a püspöki jelentés is a Déli Egyházke
rület 1992. november 20-án tartott presbiteri ülésén és 
közgyűlésén: „Az egyes gyülekezetek önállósága kap
csolódik az egyházmegyék megnövekedett szerepvál
lalásához. Nem a gyülekezet helyileg és Budapest, az 
ún. .központ’ a partner elsősorban, hanem a helyi 
egyházközség és az egyházmegye. Hitoktatási tanfo
lyamok, ifjúsági és zenei táborok, presbiteri és női és 
férfi csendesnapok szervezése elsősorban nem köz
ponti, hanem egyházmegyei feladat. Természetes, 
hogy vannak központi rendezvények is, ezek azonban 
nem elegendőek, hogy átfogják az egész országot”. 
Ugyanez a látás fogalmazódott meg az 1992. decem
ber 4-5-i országos presbiteri ülésre és közgyűlésre írt 
püspöki jelentésben: „Az egyházmegyék szerepe és 
jelentősége óriásira nőtt az elmúlt három évben. Hit
tanoktatók vagy kántorok, ifjúsági munkások vagy 
presbiterek tapasztalatcseréjét elsősorban egy-egy 
egyházmegyén belül lehet megszervezni. A belátható, 
egymást még jól ismerő gyülekezeti nagyobb közössé
gek az egyházmegyék, amelyek a tervek szerint a 
jövőben mindenütt kell, hogy egy-egy kisebb gyüleke
zeti konferenciai központot, hittantábom ak való he
lyet alakítsanak k i...” (Dr. Harmati Béla: Püspöki 
jelentések.)

Ezeket a törekvéseket segitik a törvényalkotók 
szándékai szerint az egyházmegyére vonatkozó szabá
lyok is, amelyek az egyházmegye feladatai között 
elsőként említik az egyházmegye területén lévő egy
házközségek összefogását, segítését és közös alkal
mainak szervezését. Ez is elfogadottá lett az egyház
megye szervezetének pontjai között. De lehet-e egy 
egyházmegye a meghatározott területen lévő egyház- 
községek „testvéri, szolgálati és gazdasági közösségük  
m egélésének szín tere" , ahogyan a törvény fogalmaz? 
Hallottunk a zsinaton ellenpéldát is, ahogyan többek 
között egyházközségek egymáson taposva, egymást 
visszanyomva tudnak versenyezni központi segélye
kért. De hála Istennek, jó példa is akadt: egyházme
gye, ahol gyülekezetek évi fél millió forintot adnak 
össze egy konferenciai központ kialakításához, vagy 
egy másik egyházmegye, ahol az országosan kötelező 
offertóriumokon túl külön gyülekezeteket segítő of- 
fertóriumot tartanak, megyén belül segítve egy-egy 
építkezést, renoválást, vagy ifjúsági alapot hoztak 
létre az ifjúsági munka támogatására. Adja Isten, 
hogy minden egyházmegye „erős” egyházmegye le
hessen, az egyházközségek „testvéri, szolgálati és gaz
dasági közösségük megélésének színtere”, s ehhez ad
janak iránymutatást és segítséget új egyházi törvé
nyeink is.

3. Nemlelkészek szerepének erősödése
Törvényeink szabályozásában új az is, hogy az 

egyes egyházi munkaágaknak kötelezővé tett felelősei 
vannak, akik az egyházmegyében folyó evangélizációs 
és missziói munka, az ifjúsági, katechetikai és diakó
niai feladatok felelősei. Vannak ilyen megbízások 
most is, de esetlegesen, nem törvényekkel szabályo
zottan, nem minden feladatkörben és nem mindenütt. 
A szolgálati területek feletti őrködés, azok összefogá
sa és segítése az egyházmegyékben is az egyház szolgá
latát, küldetésének betöltését segíti.

De ugyancsak új ebben a szabályozásban az is, 
hogy a törvény az egyes munkaágak felelőseiről be

szél, akik nemlelkészek is lehetnek. A szakbizottság 
által elkészített korábbi törvénytervezet még missziói 
lelkészről, ifjúsági lelkészről, katechetikai lelkészről 
beszélt, mint ahogyan ma is, ahol van, a missziói 
lelkész feladata „az egyházm egyében az evangélizáció 
hitébresztő szolgálatának segítése, gyü lekeze ti evangé
lizációk, egyházm egyei csendesnapok és konferenciák  
szervezése”. A zsinatnak elsősorban nemlelkészi tagjai 
közül kifogásolták többen a „lelkészi túlsúlyt” , ezt a 
kizárólagosságot. Valóban, miért ne lehetne például 
egy egyházmegyében folyó ifjúsági vagy katechetikai 
munkáért egy hitoktató szakot végzett pedagógus is 
felelős? Végül is megnyugtató megegyezés született, 
ami a nemlelkészek nélkülözhetetlen egyházi szolgála
tának megbecsülése is.

4. Az esperes, mint „pásztor”
Aprólékos szőrszálhasogatásnak tűnhet az, aho

gyan olykor a zsinati munka időzik egy-egy mondat 
megfogalmazásának kérdése körül. Ha ez csak stiláris 
kérdés, akkor ez nem igényel nyílt vitát, a szakbizott
ságok saját hatáskörükben is javíthatnak szórendi 
vagy egyéb stiláris kérdésekben a szövegen. Máskor 
egy-egy mondat átfogalmazása már lényeget érint. 
Erre csak egyetlen példát említek a most elfogadott 
szövegből. Az esperes feladatai között a szakbizottság 
által a zsinat elé teijesztett szöveg így szerepelt: Az 
esperes „az egyházmegye lelkészeinek pásztoraként 
segíti a lelkészeket magánéletükben és hivatásuk be
töltésében” . Az egyik zsinati küldött jogosan tette 
szóvá, hogy azjpsperes feladata nem csupán a segítés, 
hanem olykor a bírálat, a testvéri intés, a felelősségre- 
vonás is. A Szentírás pásztori feladataiban ez is benne 
van. Javaslata szerint változott meg a szöveg: az espe
res „pásztorolja az egyházm egye lelkészeit hivatásuk  
betöltésében és m agánéletükben”.

Ez is, az egyházmegyében is a többi szabályozással 
együtt, küldetésünk betöltése érdekében történik.

Zászkaliczky Péter

Új arcok a zsinaton
Szigorló teoló

gusként voltam je
len a zsinat nyitó 

istentiszteletén, 
melynek perceire 
úgy is figyeltem, a 
következő ülések
ről pedig azt gon
doltam, hogy a 
megalkotott ren
delkezések alapve
tően meghatároz
zák már a kezdő 
lelkészi éveimet is.

Most azonban, 
a törvénykönyv el
készülte előtt azt 

kell hogy mondjam: akár zsinati, akár bizottsági ülé
seken az élénk, építő viták, illetve egy-egy kérdésben 
a nehézkes előrehaladás megélése, számomra érthetet
len vagy éppen nagyon is örvendetes témák hallgatá
sa, valamint a számtalan döntés felelősségének súlya 
bizonyos tekintetben mássá teszi gyülekezeti munká
mat a büki és szakonyi egyházközségekben, ahol har
madik éve szolgálok.

Fatalin Helga
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V. TÖRVÉNY
AZ EGYHÁZ EVANGÉLIZÁLÓ ÉS M ISSZIÓ I M UNKÁJA

1. Az evangélizáció és misszió általános kérdései
1 §

1.1. Az evangélizáció és misz- 
szió az egyház alapvető hivatása, 
ezért annak érvényesülnie kell az 
egyház egész munkájában.

jL2. Ébresztő evangélizációval 
azI egyháztól eltávolodott meg
kereszteltek felé, belmissziós 
szolgálattal a hazai nemkeresz- 
tónyek felé, külmissziós felelős
séggel pedig a külföldi nemke

resztények felé fordul az egy
ház.

2-§
Az evangélizáció és missziói külde

tés minden felelős egyházközségi tag
nak szól. E szolgálatok hivatásszerű 
végzésével az egyház külön szolgálat- 
tevőket is megbízhat. Ezért az egyház 
erre a szolgálatra alkalmas munká
sokat készít fel és küld ki.

és missziói felelőse megbízását meg
határozott időtartamra -  6 évre -  az 
egyházmegyei közgyűléstől kapja. 
Ha a missziói felelős feladatkörét 
munkaviszonyban folytatja, a díjle
vélre és személyére javaslatot az 
egyházmegyei presbitérium tesz.

6. §
Az egyházmegyék evangélizációs 

és missziói bizottságainak vezetője 
az egyházmegyei evangélizációs és 
missziói felelős. Tagjait az egyház- 
megyei presbitériumok javaslata 
alapján az egyházmegyei közgyűlé
sek választják.

7 .§
Az egyházkerületek evangélizáló 

és missziói munkáját az egyházke
rületi evangélizációs és missziói lel
kész irányítja az egyházmegyei 
evangélizációs és missziói megbí
zottakkal és az egyházmegyék 
evangélizációs és missziói bizottsá
gaival összhangban. Az egyházke
rületi evangélizációs és missziói lel
kész megbízását meghatározott

időtartamra -  6 évre -  az egyházke
rületi presbitérium javaslata alap
ján az egyházkerületi közgyűléstől 
kapja. Az egyházkerületi evangéli
zációs és missziói lelkész függetlení
tett munkakörben is dolgozhat. Ja
vadalmát az egyházkerületi presbi
térium állapítja meg. Munkáját az 
egyházkerület püspöke felügyeli.

8 .§
Az országos egyház az egyházke

rületekkel összhangban az egyház- 
kerületekből egyenlő létszámú tag
gal országos evangélizációs és misz- 
sziói bizottságot hoz létre, amely 
munkatervét összeállítja, végrehaj
tását irányítja és ellenőrzi. Az or
szágos evangélizációs és missziói bi
zottság legalább 12 tagú. Tagjai kö
zé tartoznak az egyházkerületi 
evangélizációs és missziói lelkészek, 
továbbá a Teológiai Akadémia de
legált küldötte. Vezetőjét tagjai kö
zül a bizottság szavazattöbbséggel 
maga választja.

A vezető köteles legalább éven
ként egy tanácskozást összehívni a

munka megbeszélésére. Erre a ta
nácskozásra meghívja az egyház- 
megyei evangélizációs és missziói 
megbízottakat, a különböző ilyen 
jellegű munkaágak, egyesületek és 
intézmények vezetőit.

Az országos evangélizációs és misz- 
sziói bizottságba saját egyházkerüle
tük küldötteit az egyházkerületi pres
bitériumok javaslata alapján az egy
házkerületi közgyűlések választják.

Az országos közgyűlés az országos

10. §
Az egyház az evangélizációk, 

csendesnapok, illetve az egyéb bél
és külmissziói konferenciák szerve
zését feladatának tudja.

H . §
A Magyarországi Evangélikus 

Egyház kötelességének tudja a világ
ban folyó evangéliumi külmissziói 
munkában való részvételt A kühnisz-

evangélizációs és missziói bizottság 
javaslata alapján irányelvekben rög
zíti az evangélizáló és missziói munka 
időszerű súlypontjait és azt legalább 
3 évenként felülvizsgálja.

9 .§
Az evangélizációs és missziói in

tézmények működési rendjét a lét
rehozó egyházi közgyűlés állapítja 
meg. Fenntartásukról költségveté
sében gondoskodik.

sziói munkát önállóan vagy a testvér
egyházak üyen jellegű munkájába va
ló bekapcsolódás útján végzi.

12. §
Az egyház evangélizáló és misz- 

sziói munkájában felhasználja a tá
jékoztatás korszerű eszközeit az „A 
tömegtájékoztatás eszközei az egy
ház szolgálatában” című törvény
ben szabályozott módon.

2. Az evangélizáló és missziói munka 
rendje és munkásaiI

■ 3 -§
Az evangélizáló és missziói mun

ka az egyházközség szolgálatának, 
a lelkészi munkatervnek és az évi 
jelentésnek is szerves része. Tag
jai felelősségét evangélizáló alkal
mak és missziói napok rendezésé
vel, missziói offertóriumok meg
hirdetésével és tartásával ser
kenti.

4. §
Az egyházmegyében az evangéli

záló és missziói munka szervezését 
és végzését az egyházmegye evangé
lizációs és missziói felelőse segíti. 
Az egyházmegye e célra bizottságot 
is életre hívhat.

5 .  §
Az egyházmegye evangélizációs

3. Az evangélizáló és missziói munka 
területei, eszközei

A lám p ást. . .  a lámpatartóra . . . ! Levél a zsinathoz a tanácskozási és ügyrendről
Zsinatunk 15., januári ülésszaka éppen Vízkereszt 

másnapjára és a következő vasárnapra esett. Ennek 
a mostoha ünnepünknek egyik indítéka a pogány 
bölcsek hódolása a csecsemő Jézus előtt, és így ez az 
ünnepünk missziói felelősségünket serkenti. Ez külö
nös hátteret adhatott annak, hogy az ülésszak első 
érdemi munkájaként második ülésén, január 7-én 
szombaton a paragrafusonkénti vitával és szavazással 
befejezte „Az egyház evangélizáló és missziói munká
ja ” című törvény részletes vitáját és szövegének meg
állapítását. A harmadik ülés elején pedig a zsinat a 
többség által megszavazott szöveget szabályosan név 
szerinti szavazással, 68 „igen” és 7 „nem” szavazattal, 
1 tartózkodással törvénynek elfogadta. -  A törvény 
életbeléptetése csak a törvénykönyv egészével együtt 
fog megtörténni; nem állt fenn olyan jogi kényszerítő 
körülmény, mint az oktatásügyben, a katonák lelki
gondozása vonatkozásában és a bíráskodás terén.

Kérdezhetjük: vajon az egyház nem Jézus Krisztus 
missziói parancsának teljesítésével és teljesítésére szü- 
letett-é 7 Lehetné fontosabb, alapvetőbb, sürgősebb 
ügye,az egyház küldetésének, hogy. hirdesse, az evan-. 
géliumot =  Jézus jó  hírét minden teremtésnek, és 
tanítsa Jézus parancsolatainak megtartását?! -  Igaz, 
modern világunkban szembe kell néznünk egy olyan 
válasszal, hogy a megtérésre és hitre hívás az ember 
szabadságának és jogainak korlátozása. Magukat ke
resztyénnek nevezők is vannak, akik úgy vélik: a 
keresztyénség lényege a humanizmus, az emberség és 
a személyi szabadság kibontakozása. Csakhogy ez -  
bármily tiszteletreméltóan hangzik -  Krisztus nélküli, 
vagy megcsonkított krisztusú Krisztus-követés! Sőt,' 
ha végigjárnánk ezt az utat, oda is eljuthatnánk, hogy 
az egyház létét emberiségellenesnek mondjuk, mint 
Voltaire: „Écraséz Tin fámé!” = „Zúzzátok össze a 
gyalázatost!” -  Egyházunk magát az evangéliumról 
nevezi (nem Lutherról, mint legtöbb külföldi hittest
vérünk). Az evangélium nem egy régi történet, hanem 
életünkbe beleszóló, életfontosságú hír -  sőt, benne 
maga Isten szólít meg! Keresztyénségünk =  Krisztus
követésünk nem rekedhet meg önfenntartásban a 
templomfalak közt. Tartozunk a jó  hír továbbadásá
val Urunknak, és tartozunk vele azoknak is, akik 
netán nem igénylik, mert nem ismerik (vagy rosszul 
ismerik), de szükségük van rá. És az általános emberi 
erkölcs, amire szüksége van mind a nálunk létezett -  
van, ahol létező -  szocializmus világának - ,  mind a 
világkormányzó pénz és technika világának, mind a 
nyomor világának, az nem más, mint a keresztyén 
erkölcs! Szabadgondolkodó, istenséget nem ismerő 
világ sem minősítheti merényletnek a missziót. Akkor 
sem, ha ellenszenves a számára Jézusnak az a szava, 
hogy „aki pedig nem hisz, elkárhozik”, azaz Istentől 
végleg eltaszított lesz. Viszont minket épp ennek ko- 
molyanvétele hajt, a földi élet emberhez méltóvá téte
lével együtt, sőt azon túlmenően, segítségre -  nem 
kisegítésre, hanem életmentő segítségre.

Kérdezhetjük: vajon a missziói és evangélizációs 
törvény benyújtott tervezete nem az egyház működé
sét szabályozó többi törvény szószaporító ismétlé- 
se-é? Ez a gondolat a vita során ismételten fölmerült 
és többséget kapott. Az ülés elé terjesztett 11 paragra
fusból (szakaszból) emiatt maradt csak 3 meg, úgy
hogy a törvény az előző (14-ik, októberi) ülésszakon 
elfogadott 9 szakasszal együtt összesen 12 paragrafus
ból áll. Két szakasszal több, mint az 1934-37. években 
alkotott Egyházi Törvények „Az egyház missziói 
munkájáról” című IV. törvénycikke, melyen a Dezsé- 
ry-féle 1953-as részleges új egyházi törvények nem 
változtattak, az ezt fölváltó Káldy-féle 1966-os Egy
házi Törvények pedig ezzel a tárggyal nem foglalkoz
tak.

Ehhez két dolgot kell megjegyezni. Először azt, 
hogy egyházunk igeszolgálata és szeretetszolgálata 
rendjét szabályozó törvényeink eddig is voltak, ma is 
vannak, és ezután is lesznek. Misszió, azaz evangé
liumhirdetés nemkeresztyéneknek, és evangélizáció, 
azaz evangéliumhirdetés elfásult vagy eltávolodott, 
szokáskeresztyén megkeresztelteknek volt, van és lesz 
egyházunkban. De nem mindegy: mi módon és mi
lyen mértékben. Krisztus követése nem egyszerűen 
hagyományos egyháziasság. Nem mindegy, tudatá
ban vagyunk-e, hogy a „küldetés minden felelős egy
házközségi tagnak szól”, akkor is, ha „az egyház erre 
a szolgálatra alkalmas munkásokat készít fel és küld 
ki”.

Másodszor meg kell jegyeznünk, bár talán ismétlés
nek tűnik, hogy a törvény csak meder; az ige élő vize 
csordogálhat a mederben vagy kívüle is, és höm

pölyöghet benne és partját túllépve is. A Szentlé
lek munkáját törvénnyel biztosítani nem lehet, de 
gátolni igen.

A megalkotott és elfogadott törvény szövegét fent 
közöljük. Itt még a részletes vita néhány mozzanatá
ról kell beszámolnunk. -  Vita volt arról, hogy a tör
vény szövegében a nemkeresztyének közt, akiknek 
adósai vagyunk, külön említsük-e a zsidóságot. Velük 
együtt valljuk a Teremtőt és Törvény adót, és velük 
együtt várjuk az ítélni és uralkodni jövő Messiást. 
Szentírás-használatukból és hitük állhatatosságából 
tanulhatunk. De a ránk bízott szó emberi hitelét ront
ják magukat keresztyénnek nevezőknek a zsidókkal 
szemben történt tettei és mulasztásai.

Szószaporításként törölte a többség a törvényterve
zetből a templomfalakon túllépő és égető bajokhoz 
nyúló különleges munkaágak felsorolását és a rájuk 
történő kiképzést. Ezek név szerint a sajtó-, rádiós, 
televíziós, ifjúsági, kórház-, fogház- és vasúti szolgá
lat, az iszákosok, kábítószeresek, öngyilkosságot ter
vezők meütése,a hontalanok, menekültek, hajléktala
nok gondozása.

A zsinati szakbizottsági javaslat szerkezetének át
rendezésével a már októberben megalkotott szövegbe 
került át az a követelmény, hogy az országos közgyű
lés hozzon határozatot (azt legalább 3 évenként felül
vizsgálva) az evangélizációs és missziói munka irány
elveiről és időszerű súlypontjairól az illetékes orszá
gos bizottság javaslata alapján.

Az evangélizáció és misszió korszerű módszereinek 
és eszközeinek használatára kiképzést a zsinat nem 
ebbe a törvénybe tartozónak ítélte.

A missziói és evangélizációs munka végzőinek fe
gyelmi felelőssége jogi kérdését a zsinat szintén más
hová tartozónak tekintette. A különböző egyházi ön- 
kormányzati szintek közgyűlési elnökségének fegyel
mi eljárást kezdeményező jogát az egyházi bírásko
dásról szóló, már hatályba léptetett törvényünk bizto
sítja.

Az esetleges „evangélikus” nevet használó missziói 
intézetekkel kapcsolatos paragrafustervezet tartalmát 
pedig az ilyenek bejegyzését végző állami cégbíróság 
illetékességébe tartozónak minősítette a zsinat.

A nem mindenki szerint kielégítő törvényt előkészí
tő szakbizottságban sajnos nem vett részt sem jogász, 
sem közép- vagy felsőszintű egyházi vezető, sem teo
lógiai professzor. Mégis Isten iránti hálával mondhat
juk, hogy zsinatunkon a kül- és belmisszió és az evan
gélizáció ügye nem agyonhallgatott, hanem komolyan 
vett ügynek bizonyult.

Zsigmondy Árpád

Tisztelt Zsinat! Átnézve az elmúlt, 1994. év négy 
zsinati ülésszakának jegyzőkönyveit, egy olyan idő
szakét, amikor már néha egészen jól belelendült a 
zsinat a törvényalkotásba, ... az mondható, hogy a 
jelenlegi ütemben dolgozva, átlagosan egy-két oldal
nyi törvényt tud a zsinat egy ülésen végleges formába 
önteni.

.. .Az egyházi szolgálattal kapcsolatos, az egyház
megyét, az egyházkerületet és az országos egyházat 
érintő, már elkészített anyag, melynek részletes vitája 
a mostani ülésszakon éppen csak elkezdődhet, önma
gában mintegy 13 oldal teijedelmű. Az ezekhez a 
szintekhez tartozó szervezeti kérdésekről szóló anyag 
pedig majdnem 30 oldalas. Ebben még nincs is szó az 
ún. területrendezésről.

Ha ehhez hozzáveszem a többi bizottság anyagát, 
akkor már szinte ki se merem számolni, hogy mind
ezek részletes vitája mennyi ülést, hány ülésszakot 
igényelne. Az biztos, hogy az ez évre tervezett négy 
ülésszak nem elegendő erre, de félő, hogy az 1996-os 
év sem. Mennyi idő jutna akkor a revízióra és áz 
összefésülésre? •

Szeretném a zsinati tagok figyelmét felhívni arra a 
tényre is, hogy a Déli Egyházkerületben ez év őszén, 
az Északi Egyházkerületben a jövő év elején kerül sor 
a hatéves ciklus ̂ zárására, az új ciklussal kapcsolatos 
választásokra. Úgy vélem, nincs más lehetőségünk, 
mint az, hogy a régi törvények szerint történjen meg 
a presbitériumok megújításává tisztségviselők válasz
tása, az új ciklus indítása. Öt éve az egyházkerületi 
felügyelői szolgálatot annak kimondásával kezdtem, 
hogy megválasztásomat nem élethosszig, hanem a 
zsinatot követő tisztújításig tekintem érvényesnek. 
Gondolhattam-e 1989-90 fordulóján, hogy a ciklus 
végén még mindig a régi törvények lesznek életben? 
Ha a zsinat nem érzi át, hogy ebben a helyzetben még 
gyorsabban kell lépnie, ez még nagyobb belső válsá
got okoz nekem, mint az, ami a zsinati alelnökségröl 
történt lemondáshoz vezetett...

Meggyőződésem szerint változtatni kell a zsinat 
tanácskozási és ügyrendjén, mégpedig két helyen.

Egyrészt az ügyrendben explicite is növelni kellene 
az Elnökség feladatát és felelősségét a zsinati munká
val kapcsolatban, világossá téve, hogy feladatuk nem
csak az ülések levezetése, majd az elfogadott törvé
nyek aláírása, hanem felelősek a munka ütemezéséért, 
a bizottsági munka koordinálásáért, hogy a zsinat a 
törvénykönyvet meghatározott időre elkészítse. Ez a 
határidő, jelenlegi látásom szerint, sajnos, nem lesz 
hamarabb, mint a zsinat hatéves ciklusának vége, 
1997 tavasza.

Egészen konkrétan az Elnökség feladatává kellene 
tenni, hogy a februári ülésszakra terjessze be a tör
vénykönyv szerkezetével kapcsolatos javaslatát, és 
ennek alapján dolgozza ki a munka olyan ütemezését, 
hogy 1996 nyaráig minden törvény részletes vitája 
befejeződjék, azután pedig megtörténjen a revízió és 
az összefésülés.

Másrészt ahhoz, hogy ez a terv az adott időn 
belül megvalósítható legyen, változtatni kell a tör
vénytervezetek tárgyalásának jelenlegi menetén. 
A törvények elfogadását soklépcsős folyamatként 
kellene leírni az ügyrendben, azt szigorúan be is 
tartva. Azért érdemes a teljes folyamattal foglal
kozni, mert még mindig vannak olyan törvények, 
melyeknél még az alapkérdések megvitatásáig sem 
jutottunk el...

Az általam javasolt ütemezésnek megfelelően min
den törvény -  annak jellegétől függő -  előre meghatá
rozott, szigorúan maximált időt kapna mind a négy 
alkalommal, amikor a zsinat plenáris ülése elé kerül. 
A vita időbeli korlátozását az kompenzálná, hogy a 
negyedik menettől eltekintve, a plenáris vitát követné 
egy több hetes időszak, amikor írásban lehet módosí
tó javaslatokat tenni.

Javasolnám, hogy az egyházmegye szervezetével és 
az ott folyó egyházi szolgálattal kapcsolatos vasárna
pi részletes vitát már most sem a régi rendben folytas
suk, mert akkor várhatóan öt-hat pontnál tovább 
nem jutnánk, hanem a változatok közötti döntésre 
kellene koncentrálni. A végén azzal kellene lezárni a 
vitát, hogy 1955. január 31-ig mindenki írásban tehet 
további módosító javaslatot. Amennyiben ilyen nem 
érkezne, a februári ülésszakon már csak szavazásra 
kerüljön sor ezzel a törvényrésszel kapcsolatban, vitá
ra nem...

Kérem a levezető elnököt annak megfontolására, el 
tud-e fogadni bármit a fentiekből, esetleg felkéri-e az 
ügyrendi bizottságot, hogy a februári ülésszakra ter
jessze be pontos megfogalmazásban a javaslatot az 
ügyrend módosítására.

Az ügyrendi változtatáson túl, szükséges lenne lép
ni két területen. Egyrészt már most fel kellene állítani 
egy olyan új bizottságot, mely elkezdené a törvény- 
könyv meglévő fejezeteinek összehangolását. Más
részt rendezni kellene a bizottságok összetételét. Ha 
az Elnökség februárig felmérné a hátralévő munka 
mennyiségét, akkor a bizottsági struktúrát és annak 
összetételét is ahhoz lehetne igazítani, hogy ne legye
nek gyakorlatilag egyszemélyes bizottságok. Kérem 
ennek megfontolását is.

Sólyom Jenó

Űj arcok a Zsinaton
1928. július 14- 

én születtem. Ele
mi iskolába Gyé
kényesen, középis
kolába Nagyatá
don, majd Csur
gón, a Református 
G im názium ba já r
tam.

1947-ben. Sop
ronba a Teológiá
ra iratkoztam be.
1952- ben Pápára 
kerültem segédlel

késznek.
1953- 1986-ig* Ba- 
konyszombathe-

lyen voltam lel
kész. 1986 óta a pápai gyülekezet lelkésze és a Veszp
rémi egyházmegye esperese vagyok az Ú r kegyelmé
ből.

Bár 66 év van mögöttem, mégis meghatottan állok 
a zsinat tagjai között, ahol elődöm, Boros Lajos som- 
lószőlősi lelkész volt, ő az előző zsinatokat is szíwel- 
lélekkel szolgálta.

Kérem az Ú r Jézust, hogy ő  áldja meg m u n k án k at, 
hogy valóság legyen az Útm utató mai igéje: ,Jézus 
mondja: Az én juhaim hallgatnak hangomra és én 
ismerem őket, ők pedig követnek engem.”

Varga György

Székesfehérváron élek, az ottani gyülekezethez 
tartozom. Puskás János lemondása után választott 
a Fejér-Komáromi egyházmegye rendes zsinati 
taggá.

Ebben a bemutatkozásban nyilván szerepelnie kell 
egyfajta vallomásnak, mit érzek, hogy itt vagyok, mit 
látok célomnak, feladatomnak. Tízéves lelkészi mun
kám mellett nagyon számítok munkatársaim, s a gyü
lekezeti tagok véleményére, hozzászólására, hogy a 
zsinat által megalkotott törvény valóban szolgálja 
Jézus Krisztus Egyházának és az evangélium hirdeté
sének ügyét.

Ebből kitűnik, 
hogy a Zsinatot 
eszköznek tartom  
arra, hogy a gyü
lekezetek éljenek, 
jól éljenek. Hogy 
a presbiterek, 
gyülekezeti tiszt
ségviselők tudják, 
mik a feladataik, 
jogkörük, hogy a 
gyülekezetek lás
sák, mekkora 
küldetés, mekko
ra lehetőségek 
állnak előttünk.

Amíg zajlik a 
zsinat, feladatom

nak tartom  B az ottani s itthoni munkán túl -  
hogy a gyülekezetek előtt ne merüljön feledésbe a 
törvényhozók munkája, érdeklődjenek és imádkoz
zanak érte.

Bencze András

A Budapesti 
Evangélikus Gim
názium tanára 
vagyok. Az evan
gélikus iskolák 
képviseletében vá
lasztottak zsinati 
póttaggá, s hívtak 
be most helyettes
ként erre az 
ülésszakra.

A 1 sárszentlő- 
rinci gyülekezet
ben nőttem fel. 
Ez a környezet és 
a nagy család 

meghatározó volt számomra. 1988-ban szereztem 
latin-ógörög szakos diplomát az ELTE Bölcsészet
tudományi Karán. Nagy örömömre, az elmúlt év
ben az Evangélikus Teológiai Akadémián is sike
rült végeznem. Nős vagyok, feleségem ugyancsak a 
Fasorban tanít.

Nagy várakozással kapcsolódom be a zsinat mun
kájába.

Csepregi Zoltán
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Fontos törvénytervezet-változat az egyház 
gazdálkodásáról

EGY „RÁZÓS” TÉMA?

Médiatörvény az egyházban
A Gazdasági Bizottság elvi elő

terjesztése (megjelent a Zsinati 
Híradó 1994. november 20-i szá
mában) az egyház gazdálkodásá
ról, pontosabban az elfogadott 
egyházkormányzati koncepciótól 
független pénzügyi egységesítésről 
eleven vitát Ösztönzött, hiszen az 
előterjesztés az ügyintézés gépesí
tésének előrehaladottságát, a szük
séges szakemberháttér biztosítha
tóságát hangsúlyozva, olyan két
lépcsős pénzkezelési modellt tar
talmazott, amelyben az egyházme
gyék és az egyházkerületek teljesen 
döntés nélküliekké váltak az egy
házközségek és az Országos Egy
ház pénzügyi, kapcsolata mellett.

Érthető, hogy a vita hozzászólá
saiból, a bíráló kifejtésekből jól 
látszott az előterjesztés egyoldalú
sága. Hiányzott belőle az egyház
megyék és egyházkerületek jelen

tőségével arányos pénzkezelési vál
tozat.

Különösen az egyházmegyék ki
szolgáltatottságának elkerülése, a 
már a jelenben is előforduló belső 
gazdasági felelősségének növelése 
ösztönzi az előterjesztéstől eltérő 
változat megfontolhatóságát. 
Meghökkentőek voltak azok a zsi
nati hozzászólások, amelyek már 
ma olyan egyházmegyékről szól
tak, ahol a gyülekezetek közössé
gének vállalásával pénzügyi bázist 
hoztak létre a szegényebb egyház- 
községek támogatására.

Az Országos Egyház központi 
pénzelosztásának -  a mostani szűk 
körű döntéshozatali rendszerén tú
li -  további, törvényes erősítése 
egyébként is nagy hibának látszik. 
Nagyon szükséges egyházunkban 
a gazdasági kérdések döntéseiben 
gazdasági bizottságok hozzáértő

mérlegelése, s a szubjektivitástól 
minél kevésbé függő döntése. Eze
ket a felelős gazdasági bizottságo
kat létre kell hozni. Különösen is 
számítanunk kell az állami támo
gatás csökkenésére, az egyházkö
zségek gazdasági jelentősége, fele
lőssége növekedésére. Ebben a fo
lyamatban az egyházmegyék ope
ratív súlya fontos kérdésnek lát
szik.

Az egyházmegyék és az egyház- 
kerületek gazdasági hangsúlyát 
képviselő változat kidolgozását 
azonban a Gazdasági (sáfársági) 
Bizottság vezetője nem tudta vál
lalni. Ezért ezt egy, a bizottsághoz 
kapcsolódó, külön csoport tartja 
hivatalos kötelességének. Vállal
kozó bejelentését a zsinat tudomá
sul vette.

Dr. Koczor Miklós

A gazdasági alapkérdések csokra
A IV. számú Gazdasági Bizott

ság újabb előteijesztése is tárgya 
volt a 15. ülésszaknak. A fent kö
zölt előterjesztés mutatja azt, hogy 
ebben az ügyben alapkérdések 
megtárgyalása és eldöntése nélkül 
nem lehet törvénytervezetet alkot
ni. Tulajdonképpen a későbbi ne
héz vitáknak megy elébe ez az elő
terjesztés, hogy amikor egy be
nyújtott törvénytervezet majd ál
talános és részletes vitára kerül, ne 
kelljen minduntalan alapkérdések
re visszanyúlni.

Az előterjesztés öt pontja ilyen 
lényeges kérdéseket tár fel:

1. A zsinat egyházkormányzati 
koncepcióitól függően vagy attól 
függetlenül kerüljön-e megállapí
tásra a pénzügyi dolgok szabályo
zása. Valamennyi egyházkor
mányzati szinten legyen pénzkeze
lés, vagy csak az egyházközségek
nél, mint alapintézményeknél és az 
Országos Egyháznál.

2. Felveti, mint alapkérdést a 
lelkészi illetmények egységes meg
állapítását, illetve kifizetését.

3. Az egyházi hozzájárulás, fenn
tartási járulék vagy egyházi adó be
vezetésének kérdését vázolja fel.

4. Nyugdíjas lelkészeink helyze
tét, az alacsony nyugdíjak miatt 
egy bizonyos kiegészítő biztosítás 
megvalósítását javasolja.

5. A gazdasági koncepció végre
hajthatóságára, az utalványozás és 
ellenőrzés kérdésére tesz javasla
tot.

Az előterjesztés több ponton 
eredményezett nagyobb vitát, 
egyes pontjait számosán kifogásol
ták és'* lehetetlennek tartották. 
A mai Zsinati Híradóban többek 
véleményéről közlünk cikkeket, 
így az ún. „egyházi adóról”, mely 
nagy vitát váltott ki. Azután a 
pénzkezelés két szintű vagy vala
mennyi egyházkormányzati szin
ten történő gyakorlatáról. Ez 
utóbbinál nem került döntően tisz
tázásra az, hogy vajon a pénzkeze
lés, a pénzek több szintre való 
elosztása „hatalmi tényezőt” je
lent-e és ezért fontos, vagy nem 
jelent az egyházban hatalmat a 
pénzek elosztása. Vannak, akik a 
pénzek mai elpsztását kifogásolják

a zsinat tagjaiból kisebb bizott

ság alakult, mely részt vehet ebben 
a felelősségben.

„Örökzöld téma” egyházunk
ban az utolsó évtizedekben a lelké
szi illetmények különbözősége. Ezt 
most a teherbíróképesség oldaláról 
nézve veti fel a bizottság. Ha azt 
vesszük figyelembe, hogy bizony 
kisebb gyülekezetek lelkészüknek 
bruttó fizetésben még a 20 000,- 
Ft-ot sem bírják megadni -  és eb
ből tulajdonképpen a nettó jövede
lem jóval kevesebb - , akkor bizony 
feltétlenül szükség van valamiféle 
nivellálásra. Igaz -  és ezt sem sza
bad elhallgatni - ,  hogy mai gya
korlat szerint valamit javít ezen az 
állapoton a hitoktatói óradíjak 
utalása, van központi alapi szociá
lis segély is a kis fizetésűeknél, de 
egyelőre vannak összevont gyüle
kezetek is, ahol a javadalom össze
adódik. Lehet-e valamilyen köz
pénztárt felállítani? Jó-e, ha a lel
készek nem a saját gyülekezetük
től, hanem valamilyen közpénztár
ból kapják illetményüket - , termé
szetesen úgy, hogy a gyülekezetek 
oda fizetik be a valamilyen számí
tásalapján meghatározott összege
ket? Ä vita során felvetődött az 
etikai kérdés is: mennyire ösztönzi 
a munkát, a szolgálat ellátását, ha 
a javadalom havonta pontosan 
úgyis megérkezik. Egy másik 
szempont: milyen elvek szerint 
történjék a különböző nagyságú, 
falusi és városi, sok dologban kü
lönböző gyülekezeti lelkeszi állá
sok besorolása? A 15. ülésszakon 
valamennyi kérdésre nem került 
válasz, nem született végső döntés.

A nyugdíjasok ügye, a nyugdíj
osztály „stabilitása” egy másik ne
héz kérdés. Állami vonalon is napi 
téma a nyugdíjak stabilitása, on
nan lehet és kell megfigyelni a meg
oldási lehetőségeket, de minden
esetre valamilyen nyugdíjkiegészí
tő pénztár felállításáról már gon
dolkozni kell!

A két- vagy többszintű pénzel
osztásról és vele való gazdálkodás
ról szintén kapunk tájékoztatást 
egy másik cikkben. Itt most csak 
azt teszem hozzá: az egész kérdés
nek van egy fontos alapja, ez pedig 
a bizalom kérdése. Bárkit nevezzen 
is meg a törvény utalványozónak,

bárkiket jelöljön meg elosztóknak, 
minden ilyen kérdésnél döntő, 
hogy meglegyen a bizalom abban/ 
azokban a személyekben, akikre 
ezt a feladatot rábízzák. Az egyház 
törvényesen megválasztott lelkészi 
és világi vezetőiben szabad és kell 
ennek a bizalomnak irányulnia. 
Egy másik szempont, ami ezt a 
bizalmat erősíti, a teljes nyitottság 
a pénzek kezelésében és a róluk 
való számadásban. Gondolom, en
nek a bizalomnak megléte, megkí- 
vánása éppen az egyházban nem 
lehet idegen.

Tóth-Szöllós Mihály

Az utolsó ülésen került a zsinat 
elé a 8. számú bizottság előzetes 
javaslata „A tömegtájékoztatás 
eszközei (média) az egyház szolgá
latában” címmel. A mindössze há
rom paragrafustervezetet tartal
mazó javaslat pillanatok alatt a 
zsinati tagok kritikájának össztüze 
alá került. Ez is jelzi, hogy a mé
diakérdés napjainkban valóban 
„rázós téma”. Igazi darázsfészekbe 
nyúl, aki ezzel kezd el foglalkoz
ni. .. Voltak, akik egyenesen java
solták a téma levételét a zsinat na
pirendjéről, azzal érvelve, hogy ha a 
parlament több mint 4 év alatt kép
telen volt „megszülni” a médiatör
vényt, akkor erre nekünk, egyházi 
szinten még kevésbé van esélyünk.

Szerencsére nem ez a pesszimista 
hang győzedelmeskedett a zsinat
ban. Áz egyház nem kell, hogy 
tükre legyen a világnak, a magyar 
parlament munkája nem modell 
zsinatunk számára... Különben is 
az egyházban a médiakérdés nem 
politikai, nem hatalmi kérdés, ha
nem szolgálatunk, elsősorban 
missziói küldetésünk betöltésének 
egyik legfontosabb, nélkülözhetet
len eszköze. Éppen ezért ennek a 
felelős szolgálatnak törvényi szin
tű koordinálása, szabályozása, se
gítése nem tűr halasztást, ‘és sem
miképpen sem függhet a parla
menti médiatörvény megszületésé
től. Ez persze nem jelentheti azt, 
hogy függetleníthetjük magunkat 
minden tekintetben az állami mé
diatörvénytől, hiszen döntő mó
don jelenleg is a közszolgálati mé
diumokon keresztül jutunk szóhoz 
és képhez.

A probléma komplexicitását fel
ismerve, úgy döntött a zsinat, hogy 
következő ülésén, február végén 
külön bizottságot hív életre ennek 
az egyházi médiatörvénynek a 
megszerkesztésére. Milyen kérdé
sekkel kíván foglalkozni ez a leen
dő törvény? Csak egy kis ízelítő, 
részben a beterjesztett előzetes ja
vaslat alapján, a teljesség legcseké
lyebb igénye nélkül:
Áz egyház „hivatalos” tájékozta
tási eszközeinek meghatározása... 
A különböző szintű írott és elekt
ronikus tájékoztatás összehango
lása (országos, egyházmegyei, gyü
lekezeti szint koordinálása)
Az „evangélikus” védjeggyel ellá
tott kiadványok, műsorok lelki, 
szellemi színvonalának, tanbeli 
tisztaságának biztosítása megfele

lő bizottságok felállításával, és 
azok valódi, felelős működésének 
törvényileg kiépített garanciájá
val. .. (bizottságok ugyanis most is 
vannak, de...)
Az egyház független tájékoztatási 
eszközeinek törvényi szabályozása 
(médiacentrum, rádió- és kazetta- 
missza stb.) 
ökumenikus együttműködés kere
tei a médiaszolgálatban nemzetkö
zi és hazai szinten egyaránt 
Egyházunk missziói stratégiája á  
médiaszolgálatban 
A keresztyén „médiaetika!’ alap4 
törvényei...
A médiamunka anyagi bázisának*^ 
kérdése...

Hálásak lennénk, ha olvasóink ’ 
mindezt kiegészítenék!

G. P.

Űj arcok a zsinaton
1937-ben születtem. Gimnáziumi ta

nulmányaimat a budapesti Lónyay ut
cai Református Gimnáziumban -  mint 
intemátista -  végeztem 1947-1952 kö
zött, az iskola államosításáig. Azért 
jártam e gimnáziumba, mert a Fasori 
Evangélikus Gimnáziumnak akkor 
még nem volt kollégiuma. 1955-ben a 
budapesti I. László Gimnáziumban 
érettségiztem. Ez évben felvettek a bu
dapesti Evangélikus Teológiai Akadé
miára, ahol tanulmányaimat 1956-ban 
abbahagytam. Az 1956-os forradalom
ban tanúsított magatartásom miatt egy 
évig rendőrhatósági („ref”) felügyelet 
alatt álltam. 1957-ben -  a lelkészi szol
gálatot élethivatásul választván -  foly
tattam teológiai tanulmányaimat. 
1960-ban, mint III. évfolyamú teoló-

FÉSÜLETLEN GONDOLATOK AZ „EGYHÁZI ADÓRÓL’

Miből éljenek anyagilag gyülekezeteink?
Az úgynevezett „egyházi adó” kér

désének felvetése mindig felkavaija a 
kedélyeket, akár helyi, gyülekezeti 
szinten, akár országos, ezúttal zsinati 
szinten kerül elő.

Nem egyszerűen az összeg mértéke 
váltott ki vitát, hanem egyáltalában az 
„egyházi adó” kifejezés puszta létjogo
sultsága is. Magam részéről egyenesen 
„teológiai nonszensznek” vélem az 
„egyházi adót,” és örültem, hogy az 
elmúlt évtizedekben -  tudom, részben 
külső „kényszerre”. .. -  de kezdett ki
szorulni az egyházi szóhasználatból. 
Hivatalos nyomtatványokon a kissé 
nehézkes, de mégis találóbb „egyház
fenntartói járulék” kifejezés kezdett 
meghonosodni. Most viszont mintha 
újra kezdene „divatba jönni” az „egy
házi adó” emlegetése. Nem hiszem, 
hogy éppen ezt, a mindenütt erősen 
megkérdőjelezett, német vagy skandi
náv modellt kellene importálnunk nyu
gatról vagy északról... Sajnos, a Gaz
dasági Bizottság előteijesztése is min
den fenntartás és idézőjel nélkül ír „kö
telező mértékű adóról, adókulcsról”, 
amit többen is kifogásoltunk.

Egyrészt meggyőződésem, hogy jogi 
értelemben is képtelenség „egyházi 
adóról” beszélni, hiszen ez nem szabha
tó ki, nem hajtható be és elmaradás 
esetén igencsak vitatható az a fajta 
„szankcionálás”, hogy valakitől meg

tagadjuk a szolgálatot (keresztelés, es- 
ketés, temetés stb.) S akkor még nem is 
szóltam az „adó” kifejezés rossz izéről, 
leterheltségéről, az adófizetési morál
ról, a  szinte „nemzed sporttá” fajult: 
adócsalás problematikájáról. Kár len
ne -  talán egyfajta félreértett keresz
tyén restaurációs kísérletből -  újra 
visszacsempészni az egyházi köztudat
ba a hálTstennek lassan már-már kive
sző „egyházi adó” kifejezést. Ezen a 
ponton végre kihasználhatnánk speciá
lis „határhelyzetünket” és a népegyházi 
struktúrából inkább a szabadegyházi 
modell felé vehetnénk irányt.

Mit értek ez alatt? A gyülekezet 
anyagi terheinek felvállalását valóban 
azoktól kell kérni, akik benne ÉLNEK 
a gyülekezetben. Tehát rendszeresen 
részesülnek az Istennel és egymással 
való közösség ajándékaiból, áldásai
ból, s így nem „kötelező tagdíjjal adóz
nak”, hanem valóban .Jókedvűen” 
adakoznak, önként, hálából, örömmel.

Igazából nem tartom még erkölcsös
nek sem, hogy újabb és újabb követelé
sekkel, „adókulcsokkal, adóemelési kí
sérlettel” forduljunk azok felé, akik a 
gyülekezet peremén élnek, szinte sem
mit nem vesznek igénybe a gyülekezeti 
élet alkalmaiból, talán csak egyfajta 
családi rendezvényeket lebonyolító ce
remóniamestert látnak a lelkészben, 
hogy ne mondjam: temetkezési válla

latnak tekintik az egyházat... Milyen 
alapon kérünk tőlük többet? S ami leg
fontosabb: mi lesz esetleges missziónk 
hitelességével, ha „adóbehajtóként” je
lentkezünk? H I M  . I I I I V H I J

Tudom,' ezek után többekben felve
tődik a címben is szereplő kérdés: de 
akkor anyagilag miből éljenek gyüleke
zeteink nehezedő gazdasági körülmé
nyek, évi 20-30%-os infláció mellett? 
Nem akarom bagatellizálni a kérdés 
súlyát, nem állítom, hogy bárhol be
váltható „receptem” lenne a probléma 
kezelésére. Csak azt írom le, ami 20 
éves gyülekezeti szolgálatom tapaszta
lata, s aminek hangot adtam a zsinati 
ülés pezsgő vitájában is. Hálás vagyok, 
hogy olyan gyülekezetekben szolgálha
tok, ahol a fő bevételi forrás nem az 
egyházfenntartói járulék, hanem a per
selypénz, tehát azok áldozatkészsége, 
akik a „koinonia” szó legmélyebb, bib
liai értelmében részesülnek Isten aján
dékaiból, és javaikból részesítik a gyü
lekezet közösségét. Hitem szerint ezt a 
vonalat kellene erősíteni, ez a jövő, s 
tudom, hogy nem kevés ilyen gyüleke
zet él már egyházunkban is. De termé
szetesen szívesen gazdagodnánk mások 
véleménye, tapasztalata, látása által, 
hiszen ebben a kérdésben a zsinat még 
távolról sem döntött. Nyitottak va
gyunk minden építő javaslat elfogadá
sára. .. Gáncs Péter

giai hallgatót, a hatodik szemeszter vé
gén, jeles előmenetelem ellenére, az 
AEH döntése alapján, politikai meg
bízhatatlanság vádjával eltávolítottak 
a Teológiáról. A falu egész lakossága 
által tisztelt orvos édesapám közbenjá
rására előadónak felvettek a pilisi ta
nácshoz. 1961-ben -  maximális pont
számot elérve -  vettek fel az ÉLTE 
Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 
levelező tagozaton, 1967-ben doktorál
tam. Soha semmilyen pártnak tagja 
nem voltam, nem vagyok és nem le
szek. Ez nálam elvi kérdés. Több mint 
harminc évig a közigazgatás külön
böző szakterületein dolgoztam. Több 
tudományos jogi publikációm megje
lent. 1990-ben szülőfalum a 9200 la
kosú Pilis nagyközség választói köz
vetlen szavazással polgármesterré vá
lasztottak, amely tisztséget az 1994. 
december 11-i választásokig töltöt
tem be. Egészségi állapotom miatt a 
közelmúlt önkormányzati választása
in már nem indultam, nem jelöltet
tem magam. Nyugdíjazásom folya
m atban van. Az Evangélikus Teoló
giai Akadémia Tanári Kara -  dr. 
Harmati Béla püspök javaslatára -  
1989-ben rehabilitált, biztosítva ta
nulmányaim levelező úton való foly
tatását és befejezését. Ennek szeret
nék eleget tenni. Rehabilitálásom óta 
több igehirdetésem (Pilis, Alberti, 
ceglédi kórház) és más egyházi szol
gálatom volt. Két nagykorú gyerme
kem -  férjezett leányom és nős fiam 
-  van, és két szép unokám. A Zsinat 
póttagja vagyok.

Dr. Dlanicz György

A zsinati iroda m aTörvényhozó testületünk munkája lassan már 
években mérhető és a befejezését sem jegyezhet

jük ez évi naptárunkban.
A sokak számára lassúnak tűnő előrehaladás a 

zsinat tagjaitól igen komoly munkát követel. A reg
geltől estig tartó plenáris ülések -  különösen a három
naposak -  próbára teszik mindannyiunk egyébként is 
kikezdett állóképességét. Az ülésszakok között dolgo
zó bizottságok sok esetben több tíz oldalt is kitevő 
írásos anyagokat terjesztenek elő. Az elnökség előké
szíti a következő ülésszakra kitűzött napirendi ponto
kat, kapcsolatot tart fenn a zsinat képviseletében egy
házunk egészével, más egyházakkal, hivatalos szerve
zetekkel.

A jegyzői testület a magnetofonszalagok visszahall- 
gatásával elkészíti az előző ülésszak jegyzőkönyvét. 
Az egyházi sajtó figyelemmel kíséri és hírt ad minden 
fontos eseményről és megszülető törvényről.

A bizottsági előterjesztéseket, jegyzőkönyvterveze
teket vastag borítékban a zsinat minden résztvevője 
előzetesen postán kézhez kapja, hogy felkészülhessen. 
A plenáris üléseken is születnek írásos dokumentu
mok, melyeket minden jelenlévő még az ülés alatt meg 
kell hogy kapjon. Név szerinti szavazás, valamint 
titkos szavazás csak hivatalos pecséttel és sorszámo
zással ellátott szavazólapokon történhet.

A zsinathoz méltó szokás az igehirdetés minden 
ülésszak kezdetén és a vasárnaponkénti közös részvé
tel a Fasori Gyülekezet istentiszteletén. Ilyenkor a 
szószéki szolgálatot rendszerint egyik zsinati lelkész 
testvérünk végzi. Az ülések a Fasori Gimnázium dísz
termében zajlanak. A teremben felállított két hosszú 
asztalsoron minden zsinati tag helyére odakészítve 
megtalálható a névvel ellátott kitűző és a szavazócé
dula, valamint a szükséges kiegészítő írásos anyagok.

Az asztalok körül elhelyezett lábakon álló mikrofo
nok várják a hozzászólókat. És az elnöki asztalról 
sohasem hiányzik a csendre figyelmeztető csengő.

Azzal, hogy a kiértesítések, meghívók, információs 
anyagok, jegyzőkönyvek és egyéb zsinati iratok min
dig rendben és időben megérkeznek, hogy zsinati tag 
bejelentett távolmaradása esetén póttag foglalja el az 
üres helyet, hogy a zsinat eredményes működése érde
kében minden feltétel biztosított -  kényelmünk határ
talan szeretetével -  természetesnek tartjuk, hogy en
nek így kell lennie. Hajlamosak vagyunk megfeled
kezni arról, hogy 75 ember rendszeres együttléteinek 
megszervezése az ülések jó  rendjének biztosítása mi
lyen nehéz feladat lehet. Munkájukat ők is természe
tesnek tartják és szeretettel végzik: dr. Koczor Miklós 
zsinati gazda és segítőtársa, Boros Miklós. Ők a zsina
ti iroda. Hozzájuk tartozik még az Üllői út 24. máso
dik emeletének udvarra néző 10 négyzetmétere, egy 
tárgyalóasztal a körülötte elhelyezett székekkel, író
asztal, írógép, magnetofon, egy másoló-sokszorosító 
gép, ruhafogas és egy polc, magnetofonszalagok és 
iratok.

A zsinati gazdát, az idősebb Miklóst igen régóta 
ismerem. Kisgyermekkorom szép perceinek egyik 
kedves szereplője volt. Pontosan itt, az Üllői úton, 
amikor komoly mérnökhallgatóként az udvaron 
együtt rúgta velünk -  a 6-7 éves gyerekekkel -  a 
labdát, hogy utána a második emeleti szobák egyiké
ben imádkozva, elcsendesedhessünk, és boldogan 
együtt énekelhessünk. Vagy amikor lakásunkban a 
„nagyasztal” körül összegyűlt diáktársaival hajnalig 
tartó viták tüzében pisloghattunk -  akkor még jósze

rével felét sem értve az elhangzottaknak. Az akkori 
mérnökhallgató ma már nagyapa. A zsinatnak nem
csak mint gazdája, de a törvényalkotás egyik legaktí
vabb munkása, aki ma is pontosan olyan odaadással 
sorolja érveit és fejti ki véleményét mint több tíz évvel 
ezelőtt az Üllői úti „nagyasztalunk” mellett. Nyugdí
jas gépészmérnök. Azért, hogy szolgálhasson, vállalta 
fel a zsinati iroda vezetését.

A plenáris üléseken a díszterem leghátsó sarkában 
külön asztal mellett ül egy fiatalember. Csendben ren
dezgeti az éppen felgyülemlett, előtte lévő iratokat, 
ülésekről készített magnetofonszalagokat hallgat 
vissza, figyelmesen követi a vita menetét. Időnként 
hangtalanul újabb és újabb irományokat oszt ki a 
jelenlévők között. A zsinaton és a zsinati irodán kívül 
láttam már a 22-es autóbusz volánja mögött. Érdeklő
désemre elmondta, hogy a Testnevelési Egyetem 
Sportszervező szakának negyedéves levelező hallgató
ja, továbbá aktív szervezője és alelnöke az Előítéletek
től Mentes Világért civil szerveződésű mozgalomnak.

A fiatalembert Boros Miklósnak hívják és a zsinati 
iroda fizetett alkalmazottjaként ő a zsinati titkár. 
A zsinati irodát az országos egyház elnöksége állította 
fel a zsinati törvények alapján. A működés során 
felmerülő költségeket -  mint ahogy a zsinattal kap
csolatos minden költséget -  az egyház gazdasági veze
tése elkülönítetten kezeli.

A zsinati titkár feladata az iroda működése során 
alakult k i: nyilvántartani a zsinat tagjait és póttagjait; 
a zsinattal kapcsolatos időpontokat és a szükséges 
intézkedések időpontjait; a zsinathoz érkező és kime
nő leveleket, minden zsinattal kapcsolatos iratanya

got és hanganyagot. A bizottsági és plenáris ülések 
előkészítő anyagait másolni és minden érdekeltnek 
megküldeni (egy-egy ülésszak előtt 14-15 ezer oldal 1  
másolat készül); az ülésszakokra minden feltételt H 
biztosítani, az elfogadott törvényeket egyházi veze- 
tésünk kísérőlevelével a gyülekezet részére megkül- JL 
deni).

A zsinati titkár segítségére van az üléstermet min
den alkalomra berendező Balázs János és minden 
zsinati ülést csendben végigkísérő hangtechnikus Uitz 
Miklós, a gimnázium technikusa, aki a terem hangosí
tását és a hangfelvételek készítését végzi. Köszönet ' 
érte, mint ahogy köszönet a hétvégéjét feláldozó 
konyhai személyzetnek is.

Látva a zsinat előtt tornyosuló feladatokat, a zsina
ti iroda szervezési tevékenységének tökéletesítésével '■ 
kíván hozzájárulni a törvényhozók eredményes mun
kájához. Az eddig eltelt időszak tanulságai alapján is 
megállapíthatjuk, hogy a zsinat szervezettsége egyhá
zunkon belül magas színvonalú és ezért példaértékű.
A zsinati irodán nyilvántartott levelek alapján tör- 1 
vényalkotó tevékenységünket a gyülekezetek és egy- j 
háztagok figyelemmel kísérik. Ez adhat erőt a további 
munkákhoz.

Munkánk az előreláthatónál szövevényesebb, bo- *■. 
nyolultabb és nehezebb. Ezért olyan fontos és ezért 
olyan jó, hogy van, aki a feltételeket van aki számunk
ra megszervezi és ezért nagyon szükséges, hogy erőfe
szítéseinket egyházunk minden tagja figyelemmel kí
sérje. És ha az előrehaladásunk a várakozáshoz képest 
lassúbb is, mégis az országos és kerületi közgyűlése
ken és presbiteri üléseken a zsinati gazdának rendre 
van miről beszámolnia.

Ifj. Benczúr László

H
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SAJTÓVITA
Január 12-én, egy csütörtöki na

pon, az Országos Egyház Üllői úti 
tanácstermében mintegy 40 evan
gélikus lelkész jö tt össze püspökei
vel, az országos és kerületi felügye
lőivel, valamint a megbeszélést 
megtisztelő világiakkal, hogy egy
házunk sajtójának helyzetét, érté
két, tartalmát, fogadtatását megvi
tassák azzal a szándékkal, hogy 
javulhasson az írott sajtónk minő
sége. Talán elmondható, hogy a 
tanácskozásra összegyűltek nem 
njondtak teljesen csütörtököt, hi
szen ötletek, elképzelések voltak 
rhost is, a kivitelezés, a megvalósí
tás lesz majd igazán izgalmas. 
Ä  megbeszélés tárgya elsősorban 
az Evangélikus Élet volt, de szóba 
került a Lelkipásztor szakfolyóirat 
és az Üzenet című kiadvány is.

A Lelkipásztor szakfolyóirat fele
lős szerkesztőjére jellemző korrekt 
alapossággal megírt önelemző meg
szólalására pozitív reflexiók követ
keztek ama nagyon egyszerű oknál 
fogva, hogy az említett folyóirat di
cséretesen tartalmas és sokoldalú. 
Természetesen mindig van mit javí
tani, de beteges maximalizmusból 
fakadó kritikáknak ebben az eset
ben már nem segítő, hanem bénító 
szerepük lenne. Nyilván szívesen 
fogad a szerkesztő a jövendőben is 
építő kritikai észrevételeket.

Tartalmas, de hevesnek nem 
mondható vitát váltott ki az 1994- 
ben kétszer megjelent ÜZENET 
című folyóirat, melynek szerkesz
tője a két számot áthidalónak 
szánta a nem régen megszűnt, illet
ve szüneteltetett Diakonia és a ter
vezett értelmiségi folyóirat között. 
A két eddig megjelent szám elem
zése kapcsán az igazi kérdés a „ho
gyan tovább?” volt, azaz legyen-e 
egyházunknak egy olyan folyóira
ta, amely az ún. evangélikus diplo
másokat vagy az értelmiségieket 
veszi célba azzal a szándékkal, 
hogy segítse őket a hit és a teoló
giai gondolkodás fényében tájéko
zódni ebben a nagyon kaotikus vi
lágban. Legyen-e? A kérdésnek 
természetesen anyagi vonzata is 
van, hiszen minden kiadványunk 
pénzbe kerül, s egyáltalán nem-biz
tos, hogy a bevételek maradéktala
nul fedezik álcíádasLVégül a nem 
jogi erejű döntés kompromisszu
mot tartalmazott. Lényege, hogy 
1995-ben ugyancsak két alkalom
mal jelenik meg a folyóirat, esetleg 
más elnevezéssel, bár nem minden
ki kifogásolta az Üzenet címet.

A legtöbb kritika az Evangélikus 
Életet érte, amely hetente kerül az 
olvasó asztalára, s ezt olvassák a 
legtöbben. Volt, aki unalmasnak, 
érdektelennek és hosszúnak találta 
az ún. gyülekezeti beszámolókat 
lelkész- vagy esperesiktatásokról, 
templomépítésről vagy renoválás
ról, mindezt azzal a javaslattal ki
egészítve, hogy ezeket áz esemé
nyeket „rövid hírek” címen kellene

köztudottá tenni. Volt, aki kevesell
te az interjúk számát, hiányolták 
többen a publicisztikát (társadalmi 
és politikai kérdéseket elvi alapon 
tárgyaló írásokat), a tanítást, vagy 
éppen a missziói vonást. Volt, aki a 
gyermekrovatot tartotta gyengének 
és egyoldalúnak, más hozzászóló 
pedig a rovat védelmére kelt, volt 
aki a különféle szerzők stílusát kifo
gásolta, volt aki az igemagyaráza
tokat tartotta laposnak stb.

Megállapítást nyert az a sajnála
tos tény, hogy mintha visszaesett 
volna az evangélikusok olvasási 
kedve az utóbbi években, s ez lenne 
az oka annak, hogy kevesebb pél
dányszám fogy el manapság, mint 
pl. 1990-ben. Mindennek persze le
het oka az is, hogy kiment a divat
ból az olvasás, mondván, hogy ún. 
posztguttenbergi korban élünk, 
amikor inkább hódít az állandó 
tévézés, videózás, számítógépezés. 
Csúfneve is van ennek a jelenség
nek: videóidiótizmus. De ez az ok
nak látszó jelenség arra viszont nem 
lehet ok, hogy ne vizsgáljuk meg a 
sajtónk jelenlegi helyzetét és ne hoz
zunk javító szándékú döntéseket.

Az Evangélikus Élet sorsa, léte, 
szolgálata, kelendősége nem lehet 
közömbös számunkra, hiszen ez a 
mi újságunk egy bizonyos összefo
gó, összeölelő jelleggel bír, abban 
az értelemben, hogy országos szin
ten köt össze bennünket, ahogyan 
nagyon sok hívőt kapcsol össze 
naponta az a mozdulat, amikor 
kézbevesszük az Útm utatót napi 
igeolvasáshoz. így óriási szerepe 
lenne és van is az Evangélikus Élet
nek, ezért ezt a hetilapot még job
ban kell szerkeszteni és írni, mint 
eddig, mert funkciója van az össze
tartozás-tudat erősítésében.

Látva az Evangélikus Életnek 
ezt a sajátos szerepét, feladatát, 
küldetését, nagyon fontos, hogy az 
olvasók is elmondják, leírják véle
ményüket a lapról, hiszen szüksé
ges megismernünk azok vélemé
nyét is, akik rendszeresen vagy al
kalmanként kezükbe veszik újsá
gunkat. Éppen ezért az a javaslat 
itt, hogy kezdjünk levelezést pl. 
olyan címmel, hogy milyen Jegyen 
az evangélikus sajtónk. Aki csak

akarja, mondja el a véleményét, 
kívánságát, elvárását.

A tanácskozásra összegyűltek 
elmondták, részben írásba adták 
véleményüket mind tartalmi, mind 
formai vonatkozásokban. A tarta
lom színvonala még emelhető, s 
formai problémák is adódnak 
időnként, pl. előfordul, hogy kifo
gásolható a tördelés, vagy felis- 
merhetetlenek a fotók. Ám nagyon 
jó  lenne tudni a kedves olvasók 
véleményét is. Milyen elvárások
kal veszik kezükbe a lapot, mi, mi
kor okozott csalódást, vagy milyen 
örömöt jelentett egy-egy írás? Kér
jük, írják meg véleményüket, s 
amennyiben lesznek közölhető írá
sok, azokat részben, vagy teljesen 
közreadjuk, hogy minél szélesebb 
rétegeket elérhessen ez a kérdés. 
Nem kötelező feltétlenül és min
den áron csak rossz, elmarasztaló 
kritikákat írni, de a dicsérés sem 
parancs vagy előírás. Kötelező a 
segíteni akaró őszinteség, a kritika 
még akkor is, ha valakinek nincs is 
még pozitív elképzelése egy lapról. 
Egy matematikus egyszer azt állí
totta, hogy az egyenlet hibáját ak
kor is meg kell mondani, ha még 
nem jöttünk rá a jó  megoldásra.

Időnként divat beszélni az írás
tudók felelősségéről, ami alatt első
sorban azt értik, hogy miként igye
keznek befolyásolni az olvasókat 
azok, akik elég bátrak ahhoz, hogy 
sokakhoz szóljanak. Valóban nagy 
az írástudók felelőssége. Most 
azonban az olvasni tudók felelőssé
gére szeretném a figyelmet felhívni. 
Ez a lap, az Evangélikus Élet nem
csak az írogatóké, hanem az olva
sóké is. Remélem, sokan tollat, 
írógépet, nyomtatós számítógépet 
ragadnak, hogy közöljék vélemé
nyüket, elvárásaikat, ötleteiket, ta
nácsaikat, felismeréseiket. Várjuk 
leveleiket a szerkesztőség címére.

A január 12-i csütörtöki tanács
kozás azzal a reménységgel ért vé
get, hogy van még egyházunkban 
rejtett tartalék, megújulási képes
ség és valóban színesedhet, gazda
godhat evangélikus sajtónk. Úgy 
legyen! Imádsággal kezdődött, az
zal is fejeződött be a tanácskozás. 
Hálát adva a lehetőségekért, Isten 
segítségét és áldását kértük erre a 
szolgálatra és egész egyházunkra.

, , , , ,.r. Ríbár János

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
IGAZGATÓI ÁLLÁSOKRA

A Zsinat által elfogadott egyházi közoktatási törvény előírásainak megfelelően pályáza
tot írónk ki a következő evangélikus középfokú oktatási intézmények igazgatói állásainak 
betöltésére:
BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 5600 BÉKÉSCSABA, Szebercnyi tér 2.
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ BUDAPESTI KOLLÉGIUMAI 
1077 BUDAPEST, Rózsák tere 1.
LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM 4400 NYÍREGYHÁZA, Béla n. 1.
HETVÉNYI LAJOS EVANGÉLIKUS LÍCEUMI DIÁKOTTHON 9401 SOPRON, 
Mátyás király n. 21.
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ASZÓDI PETŐFI GIMNÁZIUMA 2170 ASZÓD, 
Szontágh lépcső 1.

Pályázhatnak olyan evangélikus vállású, konfirmált, erkölcsileg feddhetetlen, az egyház
hoz hű pedagógusok, akik középiskolai tanári végzettséggel rendelkeznek, s legalább 
tízéves oktatói gyakorlatuk van.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az idegen nyelvek ismerete.

MOST ERDÉLYI SZÜLŐFALUJÁBAN ÉPÍT TEMPLOMOT

Józsa M árton folytatja ...
A szépen felújított Üllői úti szeretetotthon kedves szo

bájában szinte minden tárgy beszédes. Családi vonatko
zási képek mellett egy munkában gazdag lelkészi pálya 
megannyi emléke. A legtöbb tárgy Kemenesalját, ezen 
belül is Celldömölköt, valamint Siófokot idézi. De számos 
kép vagy könyv utal az itt lakó Erdély és Kárpátalja iránti 
mélységes szeretetére. Valamennyi állomáshelyén rengete
get építkezett Józsa Márton, akiről az a hír járja, hogy 78. 
életévében végre megérdemelt pihenését tölti. Ä hír bizony 
téves, hiszen a szívósságáról ismert lelkész megint a fejébe 
vett valamit.

-  Hogyan vetődött fel, hogy szülőfaluja temploma tata
rozásában segítsen?

-  Zselykkel, és általában Erdéllyel mindig kapcsolat
ban maradtam, még celli pap koromban több kollégával 
el is látogattam oda. Ezúttal viszont a győr-nádorvárosi 
gyülekezet kérte, hogy legyek ott, amikor testvérgyüleke
zetük képviseletében a zselykiek járnak náluk. Ott adták 
elő, hogy eljutott hozzájuk az építkezéseimről szóló 
könyv, s kérték, segítsek a tatarozásban. Elhatároztam, 
személyesen megyek el hozzájuk, s meglátjuk, mit tehe
tek. Csak második nekifutásra jutottam el Zselykre, mert 
áz első próbálkozásra kisebb baleset ért minket. Unoká
im azonban mit sem tudtak erről, s meg akartak lepni, 
ezért vonattal mentek Kolozsváron keresztül. így engem 
nem találtak ott, de leesett az álluk, amikor az első 
házon, amelyet Zselyken megpillantottak, ezt a feliratot 
olvasták: „Józsa Márton Olvasókör”. Édesapámról ne
vezték el, aki vagy hetven éve szervezte azt. A falucska 
tanítójaként amellett növénynemesítésre is tanította 
őket, valamint vezette a vadászkört és a fúvósokat. Örü
lök, hogy unokáim is felfedezték Zselyket.

-  ősszel aztán csak eljutott szülőfalujába. Milyen is ez 
a Zselyk?

-  Kicsi, színmagyar és színevangélikus falucska, a Ke
lemen-hegység tövében. A helyiek „göder”-nek mondják 
saját településüket, mert innen továbbmenni már nem is 
lehet. A falu túlélte a tatár és a török hordákat, a külön

féle járványokat. A század elején azonban sokan vándo
roltak ki Amerikába, vasgyárakban ropogtatták csont
jaikat, aztán sajnos az egyke lett általános. Mindezek 
következtében a múlt században 700 lelkes falu lakossá
ga mára a felére csökkent. Sokan a 24 km-re levő Besz
tercére költöztek be, de a hétvégén hazajárnak.

-  Hogy zajlott a találkozás?
-  Harcsár Sándor lelkész látott vendégül családja kö

rében. A presbiteri ülésen előbb átadtam annak a jegyző
könyvnek másolatát, amely az általam végtelenül tisztelt 
és szeretett Turóczy Zoltán püspök canonica visitatio- 
járól készült, 1943-ban. Utána azonban a mai teendőkre 
tértünk, s kikötöttem, hogy a mintegy 100 család mind
egyike meg kell hogy ajánljon 50 ezer lejt a templomtata
rozás céljára, azon kívül sok feladatot társadalmi mun
kában kell elvégezni. Mondtam, hogy megtagadom, 
hogy zselyki vagyok, ha olyan munkákra fizetni kell, 
mint a vakolatleverés... így csináltuk ezt már Munká
cson is. Az istentiszteleten pedig a sáfárságról prédikál
tam. Lányaim is velem voltak, ők is segíteni fognak a 
gyűjtésben, hiszen az építkezés sokba kerül. Bízom hazai 
egyháztagok adományaiban is.

-  Miért vállalta, hogy segit-e nagy építési munka szer
vezésében ?

-  Zselyken a templomért van minden: az egyház és a 
falu története elválaszthatatlan. Földi létünk állomása a 
templom, ahonnan életünk indul, amikor megkeresztel
nek, s ahonnan búcsúztatnak, amikor eltemetnek. Élet
utunk során újra és újra hivatalosak vagyunk a templom
ba, ahol Jézus asztalához hív, s ahol igéjéből és szereteté- 
ből élhetünk. A zselyki templom főbejárata fölött még 
olvasható az, amit az ott élők évszázadokon át megta
pasztalhattak: Erős vár a mi Istenünk!

-  Sok erőt kívántaik ehhez az építkezéshez is. Ha pedig 
valaki anyagilag kívánja támogatni ezt a munkát, országos 
egyházunkon keresztül lehetőség van adomány eljuttatásá
ra.

Fabiny Tamás

Egy felmérés tanulságai
Múlt év novemberében az Evan

gélikus Értelmiségi Műhely egyik -  
egyházunk anyagi kérdéseiről tar
tott -  előadásáról írt beszámoló 
kapcsán kérdőív jelent meg az 
Evangélikus Életben. A kísérő 
cikkben Poós László jelezte, hogy 
a válaszok kiértékelését is közre 
adjuk. Erre kerül sor most.

Mindenekelőtt köszönjük mind
azoknak, akik válaszoltak, hogy 
ily módon megosztották velünk 
gondolataikat. Mintegy húsz vá
lasz érkezett. Azok többsége csak 
a kitöltött kérdőívet tartalmazza, 
de érkezett levél is, olyan is, mely 
nem egyéni véleményt, hanem egy 
gyülekezeti közösségben kialakí
tott álláspontot ismertetett. Ha 
nem is nagyon nagy a válaszok 
száma, mégis jelzi, hogy megmoz
gathatok az olvasók. Egyházunk 
anyagi ügyeiről nyáron megjelent

Külmissziói Egyesületünk vezetősé
ge kéthavonta tart ülést, és ezeken az 
együttléteken sok szép terv és feladat 
kerül szóba. Fontos, hogy a külmisszió 
barátai, az érdeklődő gyülekezeti tagok 
is időben tájékozódjanak, hogy időben 
felkészülhessenek és imádságaikban 
hordozzák jövendő alkalmainkat.

Mielőtt azonban erre rátérnék, egy 
pár szót szenteljünk a múltnak. Seija 
Kurronen misszionáriusnő újévi levelé
ben megköszöni az arab gyerekek ré
szére küldött karácsonyi csomagokat, 
melyeket a Fébé által készített játékok
ból és kifestőkönyvekből, színes ceru
zákból állítottunk össze. A marseille-i 
arab gyerekek nagy örömmel használ
ják ajándékainkat, örülnének magyar 
gyerekek leveleinek is!

Idén az 1994-ben már beindult mun
kák folytatódnak.

Kunst Irén -  az első evangélikus 
misszionárius, aki Magyarországról 
hosszabb, eredményes időt tölthetett 
Kínában -  90 évvel ezelőtt indult el, és 
60 évvel ezelőtt halt meg odakinn, sze
retett kínai testvérei között. Kunos Jenő 
pedig, aki 10 éven át ugyancsak Kíná
ban szolgált, éppen az ősszel tért meg 
Teremtőjéhez. Ennek a két embernek 
emléke, példája, útmutatása, indította, 
az egyesületet arra, hogy idén célul tűz
ze ki a  kínai misszióval való foglalko
zást. Rádiómissziós munkatársaink is 
hírül hozták, hogy milyen fontos a kí
naiak részére a rádiómissziós munka, 
hiszen szinte nem is lehet másként meg
közelíteni őket, mint a hanghullámo
kon keresztül. így érhet el hozzájuk 
Isten szeretetének híre, az, hogy ő  azt 
akarja, hogy minden ember üdvözül- 
jön! Hazai missziós munkánkban is 
van alkalmunk a kínaiak felé fordulni. 
Sokan vannak már hazánkban. Szeres
sük őket, használjuk ki kapcsolatain
kat, hogy megismerhessék ők is Krisz
tust!

Ebben a gondolatkörben tartjuk ta
vaszi külmisszíós csendesnapunkat is, 
melyet már most szívére helyezünk 
mindenkinek. Óbudán, március 25-én 
a kínai misszió múltja, jelene és jövője 
kerül elénk. Vendégünk Gabriel Edland 
norvég misszionárius lesz. ő  az azt kö

cikksorozathoz ugyanis -  a kérés 
ellenére -  nem érkezett olyan hoz
zászólás, kiegészítés, mely az 
Evangélikus Élet hasábjain akár 
vitát is indíthatott volna ezekről a 
kérdésekről. Pedig egyéb visszajel
zések alapján úgy tűnik, nemcsak 
a szerzőt, hanem másokat is foglal
koztat a téma.

Az előadás maga és az említett 
cikksorozat is elsősorban azt tár
gyalta, milyen egyházunk jelenlegi 
anyagi helyzete, mik a bevételek fő 
forrásai, mennyi a hivektől szár
mazó rész és mennyi eredt külső, 
elsősorban állami támogatásból. 
A kérdőív viszont arra kérdezett 
rá, mit tartanának helyesnek híve
ink a jövőre vonatkozóan. Vajon 
csak a hívek önkéntes adományá
ból kellene-e fedezni egyházunk
ban a hitélettel kapcsolatos kiadá
sokat, minden állami támogatástól

vető neten az ország kulonbozo gyüle
kezeteibe is ellátogat, bizonyságot tesz.

Elindult „Missziói kiskönyvtár" so
rozatunk. Reménységünk szerint éven
te 2-3 füzetet jelentetnénk meg a misz- 
szióval kapcsolatos témákkal. Legkö
zelebb gyermekeknek, hitoktatóknak 
szólót tervezünk. Segíthet ez abban, 
hogy gyermekeink is megismerhessék 
Isten világméretű megváltói tervét.

Nyárra újra Piliscsabára tervezzük 
külmissziói konferenciánkat. Július 
5—8-ig szeretnénk a külmisszió barátai
val együtt lenni, evangélizáló és hitmé
lyítő igehirdetéseken épülni, megismer
kedni a külmisszió munkaterületeivel, 
együtt imádkozni értük!

Nagy öröm az, ha halljuk, hogy a 
kéthavonta megrendezésre kerülő bu
dapesti missziói esteken kívül máshol is 
összejönnek testvéreink azért, hogy a 
külmisszió munkájáról halljanak, 
imádkozzanak ezért a nehéz szolgála
tért. Tudjuk, hogy a Teológián, Nyír
egyházán, Pécsett, Nagytarcsán rend
szeres alkalmakon találkoznak a kül
misszió barátai. De jó  volna tudni a 
többiekről is! Ne szégyelljék a testvé
rek, ha csak ketten, vagy hárman van
nak! írják meg azt központunknak, 
hogy együtt imádkozzunk és gondol
junk ezekre az összejövetelekre is.

Feladataink közé is tartozik, hogy 
alakuljanak ilyen közösségek! Legye
nek olyan érdeklődők, pártoló tagok, 
akik jelentkezésükkel bővítik a misszió 
barátainak létszámát. Nem a tagdíjfize
tésen van itt a hangsúly, hanem a kül
misszió iránti érdeklődésen, a Krisztus 
egyházának gyarapodásáért való 
imádkozás igényén.

A tagoknak rendszeresen küldjük 
körlevelünket, a kiskönyvtár megjele
nő füzeteit, tájékoztatásokat.

„A teremtett világ sóvárogva várja 
Isten fiainak megjelenését!” (Róm 
8,19.) Isten fiai, ne rejtőzzetek el a világ 
elől! Szüksége van mindannyiunk szol
gálatára!

(Az egyesület címe: Budapest, 1085 
Üllői út 24. II. em. Ügyeletet tartunk: 
kedd du. 3—5-ig, csütörtök de. 10-12.)

Bencze Imréné

függetlenül, vagy elvárható-e az ál
lami támogatás a hitéleti tevékeny
séggel kapcsolatban is, túl az okta
tási és diakóniai intézeteknek nyúj
tott normatív juttatáson.

Ugyanezeket a kérdéseket szét
osztottuk az előadás hallgatói kö
zött is. A résztvevők egy része által 
visszaküldött válaszokkal együtt 
így összesen mintegy negyven véle
ményt tudtunk végül kiértékelni. 
Tudom, hogy a minta kicsi, a vá
laszadók köre nem volt tudomá
nyosan kiválasztva, egyházunk né
hány buzgó tagjának véleménye 
azonban így is elgondolkoztathat.

Az első megállapítás az, hogy a 
válaszolók igen kis része véli úgy, 
hogy a hitéleti tevékenység végzé
séhez nem kell az állami támogatás 
igénybevétele, annak anyagi hátte
rét teljesen a híveknek kellene biz- 
tosítaniok. Ketten közülük az egy
házi tized révén gondolják elérni 
ezt. A nagy többség szerint a hívek 
közvetlen anyagi hozzájárulásán 
kívül az államnak is támogatnia 
kell az egyházakat a személyi jöve
delemadóban beszedett összegből, 
pontosabban az államnak le kelle
ne mondania az adó egy részéről 
az egyházak javára.

A hívek önkéntes felajánlásával, 
az egyházfenntartói járulékkal 
kapcsolatban a válaszolók egyhar- 
mada úgy gondolta, hogy nem kell 
kereteket szabni, mindenki annyit 
adjon, amennyit a szive diktál. 
Kétharmad viszont szükségesnek 
érezte, hogy irányelvek, ajánlások 
jelenjenek meg. Égy ilyen ajánlást 
az Országos Közgyűlés a decembe
ri ülésén meg is fogalmazott: „... 
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 já 
rulék címén az egyházközségüknek 
juttassanak.”

A kérdések másik köre arra vo
natkozott, milyen formában kelle
ne az államnak az egyházakat 
anyagilag támogatnia anélkül, 
hogy azzal az egyházak ügyeibe 
beavatkozhatna. Á világban több 
különböző modell alakult ki, s 
ezek közül valamelyik felé léphet 
majd el Magyarország is. A vála
szok azt a sokszínűséget tükröz
ték, ami a világban van, s ami ma 
a magyar közgondolkodást is jel
lemzi. A válaszok szinte egyenlete
sen oszoltak meg a lehetőségek kö
zött. Ez is mutatja, hogy komo
lyabb elemzésekre van szükség, 
míg az egyik vagy másik megoldás 
előnyei vagy hátrányai világossá 
válnak. Ezt a végiggondolást segít
heti az is, hogy a parlament erre az 
évre vonatkozóan nem változtatott 
az egyházak eddigi támogatási 
rendszerén, s talán egy-két éven be
lül nem lesz komolyabb módosítás.

Sólyom Jenő

Felvétel az Evangélikus Teológiai Akadémiára
Egyházunk lelkészeinek és hittan tanárainak képzése az 

Evangélikus Teológiai Akadémián (Hittudományi Egyete
men) folyik. Azok jelentkezését várjuk, akik Jézus Krisztus
ban hisznek és elhívást éreznek, hogy az evangélikus egyház
ban szolgáljanak.

Az Evangélikus Teológiai Akadémián a képzés lehetőségei 
a következők:

A) Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra felkészítő teo
lógiai tanulmányok. A tanulmányi idő öt év. A felvétel -  
melynek alapfeltétele a középiskolai érettségi -  felvételi vizs
ga alapján történik. Felvehető hallgatók száma: 25 fő. Első
sorban férfi kérvényezők jelentkezését várjuk.

B) Nappali hittan tanár képzés olyan jelentkezők részére, 
akik valamely budapesti tanárképző főiskolára vagy egyete
mi tanárszakra már felvételt nyertek, ill. ilyen szakot végez
nek, s ezt igazolni tudják. A tanulmányi idő négy év. A felvé
tel felvételi beszélgetés nyomán történik. Felvehető hallga
tók száma: 10.

C) A levelező tagozaton folyó hittan tanár, ill. hitoktató 
képzés jelenleg két évfolyamon történik. 1995-ben nem indul 
új évfolyam, felvétel nem lesz.

A felvételi kérvényhez -  melynek fel kell tüntetnie, hogy 
nappali teológiai (A) vagy nappali hittan tanári (B) képzésre 
jelentkezik a kérvényező -  a következő okmányokat kell 
mellékelni:

1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyít

vány, érettségi előtt állóknak az iskola által a felvételi vizsgá
kon a középiskolából hozott pontok kiszámításához kitöl
tött betétlap (esetleg a középiskola harmadik osztályos év 
végi és negyedik osztályos félévi bizonyítványának fénymá
solata),

3. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező 
felsőfokú tanulmányokra alkalmas,

4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfirmációt igazoló bizo

nyítvány,
6. kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a jelentke

ző családi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekeze
tével, 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) nyelvvizs
ga bizonyítványa.

9. A jelentkező nevére megcímzett normál méretű boríték.
Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt

esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolat 
„egyházi használatra” megjelöléssel az egyházközségi lelkész 
által is hitelesíthető.

A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlása, minden- - 
esetre annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező alkalmasságá
ról, 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 Akadémia Felvételi Bizottságához címzett kérvé
nyeknek, valamint piros postautalványon feladott 800,- Ft 
felvételi vizsgadíjnak 1995. március 1-ig kell az Akadémia 
Rektori Hivatalába (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) 
beérkeznie.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hallgatói -  
amennyiben ez lehetséges -  lakói a Teológus Otthonnak, 
ahol lakást és ellátást kapnak. A jó  tanulmányi eredményt 
elért és rászoruló hallgatók szerény ösztöndíjban részesülhet
nek. Elegendő hely esetén a hittan tanár 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) időpont
járól a jelentkezők értesítést kapnak. Áz időpont módosítá
sára nincs lehetőség.

A felvételi vizsga anyaga:
1. Magyar nyelv,
2. az Evangélikus Énekeskönyv páratlan számú (1, 3, 5, 

7,9 és 11) énekverses rendjeiben található énekversek éneklé
se 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.
7. Német vagy angol nyelvben való jártasság, amennyiben 

a jelentkező nem mutat be nyelvvizsga bizonyítványt.
Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi hivata

lokban és az Evangélikus Sajtóosztályon (1085 Budapest, 
Üllői út 24. Telefon: 133-64-38 és 134-35-67).
Budapest, 1995. január 9.

Dr. Reuss András s. k. 
rektor

KÜLMISSZIÓ

Tervek és feladatok
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|  Fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége látszik rajtad. Ézs 60,2

VASÁRNAP mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig 
I tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről I nemzedékre! lMóz 17,9 (2Kor 3,5-6; Mt 17,1-9; 2Kor 
I 4,6-10; Zsolt 63). Istén nem csak parancsokat adott övéi- 
I nek, hanem szövetséget is kötött velük. Ennek a szerzödés- 
I nek megtartását kéri tőlünk és gyermekeinktől Isten, mert 
I még többet szeretne adni nekünk. Hiszen ö ígéri: kegyel- 
I met gyakoriok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és 
I megtartják parancsolataimat.

HÉTFŐ Maga a menny Istene ad nekünk sikert, és mi az 
I ő szolgáiként kezdjük az építést. Neh 2,20 (Róm 8,28; I 2Móz 34,29-35; Róm 7,1-6). Építenünk kell. Lelki ottho- 
I nokat, keresztyén közösségeket. Felépíteni a szétzilált éle- 
I teket, a lerombolt erkölcsöket. Építeni egyházat és hazát. 
I Olyan közösségeket, ahol otthon van a remény, az öröm, 
I a szeretet, a békesség. Nehéz, fáradságos munka ez. Sok 
I minden akadályoz benne minket, mint egykoron Nehémiás 
I népét a templom újjáépítésében. De kitartó munkánkat 
■ megáldva, maga a menny Istene ad nekünk sikert.

! k e b o  Jézus mondja: Aki hallja az én igémet, és hisz 
I abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt 
I ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Jn 
I 5,24 (lSám 3,9; Jn 12,34-41; Róm 7,7-13). Annyi mindent 
I hall és hisz az ember. Jól becsomagolt hazugságokat, be- 
J csületes embereket lejárató rágalmakat, szépen hangzó 
1 ígéreteket, a valóságot eltakaró féligazságokat, világmeg- 
I  váltó szekták tévtanait, horoszkópok butaságait. Ezek he- 
I lyett hadd töltse be életünket az örök ige! Aki hallja Isten 
I szavát, és hisz benne, az az örök élet birtokában máskép- 
I pen hallja e világ hamis hangjait. Meghallja a hangzavar- 
I ban is az isteni üzenetet, ami a remény, a hit és az élet 
I forrása lesz mások számára is.

[ SZERDA Ha engedelmesen hallgattok szavamra, és meg- 
I tartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom 
I valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. 2Móz 19,5

(Jn 1,11-12; Jn 1,43-51; Róm 7,14-25). Ha bántjuk Istent 
és egymást, ha elisszuk az eszünket, megöljük születendő 
gyermekeinket, akkor kitől várhatunk segítséget? Bár Iste
né az egész föld, csak azoknak ígéri megsegítő kegyelmét, 
akik megtartják szövetségét. Az övéit óvja, és elvezeti a 
célig.

CSÜTÖRTÖK Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mt 6,12 (Mik 
7,18; 2Móz 24,1-18; Róm 8,1-11). Sokszor mondják a 
keresztyén emberek, hogy ki és hogyan bántotta meg őket. 
De ők megbocsátottak. Az ember ha megbocsát is, nehe
zen felejt, elhíreszteli mások vétkét és próbál dicsőséget 
szerezni magának a megbocsátás puszta tényével. Isten 
kegyelme más. ő  tud felejteni is, és örül, ha bocsánatát 
adhatja. Isten bűnvallásra buzdít minket, és tanít megbo
csátani.

PÉNTEK Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész 
nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett 
kezed. Megvallottam neked vétkemet. Zsolt 32,3-5 (ÍJn 
1,8-9; Jn 7,25-30; Róm 8,12-17). Sokféle betegség tör 
ránk életünkben. Tudjuk, mit jelent egész nap gyötrőd
ni, jajgatni és várni a gyógyulást. Ilyen testi-lelki gyöt
rődést okoznak vétkeink, Istennel nem rendezett tette
ink, gondolataink is. Urunk nem engedi, hogy úgy él
jünk együtt bűneinkkel, miiitha mi sem történt volna. 
De a gyógyulás ott kezdődik, hogy eléállunk, és meg- 
vallunk neki mindent.

SZOMBAT He lopj! 2Móz 20,15 (Ef 4,28; Jel 1,9-18; Róm 
8,18-25). Olyan parancsolat ez, amelyet könnyen félrete
szünk, mondván: mi nem vagyunk tolvajok. Pedig ez a 
parancsolat mindenki ellen szól, aki nem becsületes mun
kával szerzi a jövedelmét, aki szótlanul nézi mások kifosz
tását, akinek része van a javak rossz elosztásában, aki 
magának tartja meg, amit erkölcsi kötelessége lenne to
vábbadni.

Dr. Zsednai Józsefné

S. O. S.! Bajban vagyok!
Gyermeket lopnak el, nyomtala

nul eltűnnek fiatalok... Édesanya 
otthagyja két gyermekét az idős 
nagyszülőkre -  és nyoma vész. Le
het, hogy a gyermekek állami gon
dozásba kerülnek... Családok hull
nak szét, gondosan felépített „kár
tyavárak” dőlnek össze. -  Kétségbe
esett szülők keresik már jó ideje elve
szett gyermeküket: „De hiszen min
dene megvolt! Mi mindent megad
tunk neki, amit csak kért! Miért 
ment el mégis itthonról?” -  Lehet, 
hogy éppen ezt nem kellett volna: 
mindent megadni... Lehet, hogy a 
kevesebb több lett volna...

Korunk égető gondja, problémá
ja: szülők és gyermekek igazi kap
csolathiánya. -  Gyermek: „Mert te 
soha nem érsz rá, nem hallgatsz 
meg! Mindig fáradt vagy!” -  Szülő: 
„Igen, mert szeretném, ha mindened 
meglenne, ha semmiben nem szen

vednél hiányt! Ezért gürcölök éjjel
nappal!” -  Ugyanakkor éppen azt 
nem adja meg gyermekének, amire 
a legnagyobb szüksége lenne: a be
szélgetést, a meghallgatást, a megér
tést... S a fiatal elmegy a „haveri” 
körbe, ahol meghallgatják, megér
tik, szeretik... S ahol, sajnos, előke
rül az ital, a kábítószer, az ártalmat
lannak tűnő édes „lebegés”, amely
ben megvalósulnak eddig valóra 
nem váltott álmai... S innen, emberi
leg már nincsen visszaút,

Istennél azonban minden lehetsé
ges ! Isten szeret és nem hagy magad
ra. Nem hagy magadra gondjaiddal, 
bajaiddal, égető-fájó sebeiddel, 
nyomorúságaiddal! O ad kérdése
idre választ, problémáidra megol
dást, mulasztásaidra bűnbocsána
tot! Egyszülött Fiát, Jézus Krisz
tust küldte, hogy „megkeresse és 
megtartsa, ami elveszett” : kapcso

latodat Istennel és embertársaid
dal.

Jézus Krisztus utána megy az 
„egy elveszettnek” is, mert fontos 
számára, hiszen életét adta érte! Rá 
számíthatsz. Benne bízhatsz bátran. 
Hozzá fordulhatsz mindenkor: Ő 
meghallgat, megért, elfogad és tud 
segíteni.

Ha úgy érzed: „Nem szeret senki, 
senki igazán... Nem ért meg senki, 
senki, aki él... Nem látja senki, sen
ki, aki néz, mi van a szívben, szívnek 
mi nehéz...” -  ahogy az ifjúsági órá
kon énekeljük - , csak egyedül Jézus, 
csak egyedül Ő...”

Jöjj Jézushoz, öntsd ki Neki szíve
det, mondj el mindent bátran, ne 
félj! Ő meghallgat, megért és segít, 
mert nagyon szeret.

„Ne add fel a reményt, hisz van 
megoldás: Jézus Krisztus érted is fel
áldozta magát! Akármilyen életed 
volt eddig, tudd meg, hogy Jézus 
Krisztus akkor is szeret!”

Gulácsiné Fabulya Hilda

A bizalom jutalma
Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.

Zsid 10,35

Ne veszítsétek el hiteteket.
A hit -  amely megszabadít a bűn

től, a haláltól, új életet teremt -  egye
dül Isten ajándéka, a Szentlélek mű
ve. Bármennyire is szeretném, nem az 
én érdemem. A hit ráhagyatkozás Is
ten ígéretére, mellyel Krisztusért in
gyen nyújtja nekünk a bűnbocsána
tot és a megigazulást. Olyan feltétlen 
ragaszkodás, ahogyan a kisgyermek 
bízza magát szüleire. Hiszem, hogy 
Krisztus szenvedett és meghalt ér
tem; a keresztfán kiontott vére által 
szerzett békességet, bűnbocsánatot. 
Hiszem, hogy Leikével vezérel, bár 
nem látom, nem tapinthatom. Hi
szem, hogy elvezet a célig, lelkem üd
vösségéig.

Hiszem, hogy hamarosan eljön és 
örök menyegzőben, örök boldogság
ban örvendezhetem. Hiszem akkor is, 
ha értelmetlennek tűnik, ha minden 
összeomlik, összeesküszik ellenem, ha 
az Úr szenvedés kelyhét adja inni.

El lehet veszíteni ezt a hitet, ezt a 
bizalmat. Az ellenség mint ordító 
oroszlán jár szerte, keresve, kit nyel
jen el. Különösen Isten gyermekeit, 
Krisztus szolgáit keresi és támadja. 
Azokat, akik már nem az ő fennha
tó sáp  alatt élnek, hanem egy új or
szág polgárai. Akik érzik, hogy nem 
tudnak megállni e világ csábításai, 
kísértései között, akik rettegnek bű
neik miatt való elesettségükben. 
A Sátán ismeri minden hívő „Achil- 
les-sarkát”, hol a legsebezhetőbb.

A világ ellenséges; gyűlöli azokat, 
akik nem e világból valók. Krisztus 
szolgáinak vállalnia kell a gyűlöletet, 
gyalázást, gyötrődéseket, szenve

dést. „Sok szenvedéssel teljes küzdel
met állottatok ki..." Sok nehézség ért 
már benneteket. Sokszor megfá
radtatok már lelketekben, elbi
zonytalanodtatok, elkeseredtetek. 
Talán gúnyoltak hitetek miatt, ta
lán ki is zártak, kiközösítettek ben
neteket.

És mégis. Ennek ellenére se veszít

sétek el bizalmatokat, mert hű az 
Isten, aki megígérte, hogy hamaro
san eljön, örömöt és békességet ad, 
és világosságában járhatunk. Hű az 
Isten akkor is, ha mi hűtlenek va
gyunk. Hű az Isten, aki hatalmával 
őriz hit által az üdvösségre. Hű az 
Isten, aki elhívott titeket Krisztus
ban az ő örök dicsőségére. Ne veszít
sétek el tehát bizalmatokat, amely
nek nagy jutalma van.

Bállá Emőke

Sárszentlőrinci alapítvány
A falu nagy szülötte, Zsivora 

György emlékére és a falu, a gyüle
kezet élete segítésére a Sárszentlő
rinci Evangélikus Egyházközség 
alapítványt tett, Zsivora György 
Népfőiskolái Alapítvány néven. 
Az egyházközség induló tőkéül 
300 000 Ft-ot különített el erre a 
célra.

Az alapítvány célja segíteni a rá
szorulókat: idősek gondozása, fia
talok számára tanfolyamok szerve
zése, kézműves tevékenységek meg

ismertetése, munkanélkülieknek 
munkahelyteremtés. Első lépésben 
az alapító töke felhasználásával 5-6 
asszony számára szövő munkahely 
megteremtésén fáradozunk.

Kéijük, segítse munkánkat!
Számlaszám: MTB RT Szek- 

szárd 469-987547/10120422-116. 
Az adományok az adóalapból le
vonhatók.

Köszönettel és tisztelettel: Kari 
Jánosné Csepregi Erzsébet, az alapí
tó evangélikus gyülekezet lelkésze.

LEUOSEGÉLY TELEFONSZOLGALAT

(52 )-432 -100

A MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SZERETETSZOLGÁLAT

debreceni irodája új szolgáltatást vezetett be 
A TELEMÖSZ LELKISEGÉLY TELEFON- 
SZOLGÁLAT minden kedden és csütörtökön 
17.00-22.00 óráig hívható. A telefonszolgálat hí
vószáma: (52) 432-100. A hívásért a hívó nem 
fizet!! Húsz fiatal vállalkozott arra, hogy segítsé
get nyújt bajba jutott embertársainak. Á csoport 
tagjai különböző vallásúak, felfogásúak, más- 
más foglalkozást, hivatást gyakorolnak. Szolgá
latuk működési feltételeit adományokból bizto
sítják. Anyagi támogatást elfogadnak alapítvá
nyi számlájukra: Budapest Bank 209-23006. Az 
adomány összege az adóalapból levonható.

KERESZTFA TITKA TÜNDÖKÖL
lKor 2,7-10

Egyik szép énekünk egyik sorát 
idézi a cím. Böjt felé haladunk, és ez 
a tény előrevetíti a kereszt árnyékát. 
A kereszt, Jézus Krisztus keresztje, 
a Megváltó megfeszítése az ember 
legsötétebb cselekedete, amellyel 
szembehelyezi magát Istennek a Jé
zus Krisztusban e világba küldött 
szeretetével. Isten szeretettel közele
dik az emberhez, hogy felemelje 
mély szakadékba zuhant állapotá
ból, a jó szüntelen szolgálatára való 
képtelenség és a tehetetlenség ku
darcából, az ember pedig keresztre 
feszíti ezt a Megváltót. Elutasítja 
Istennek megsegítő, megváltó ke
gyelmét. A kereszt ugyanakkor 
mégis az Isten kereszten kinyilat
koztatott titkának tündöklése.

A kereszt Isten titkos, elrejtett 
bölcsessége. Azt a keresztet, amire 
egyszer Jézust feszítették fel, nem 
az ember találta ki, azt Isten maga 
állíttatta fel. Abban a keresztben 
Isten bölcsességével találkozha
tunk. Miért kellett Istennek em
berré lennie? Miért kellett Jézus
nak értünk a kereszten meghalnia? 
Azért, mert mi magunkat soha 
nem tudnánk megváltani, a minket 
terhelő vétkek és mulasztások sú
lyától megszabaditani és a jó  cse
lekvésére alkalmassá tenni. Ezt 
csak az értünk kereszten halált 
szenvedett Jézus Krisztus tehette 
meg. Ez volt Isten csodálatos böl
csessége. Helyettünk halt meg 
Krisztus, s így lettünk szabadok.

A kereszt Isten kinyilatkoztatott 
titka. Isten bölcsességét nem min
denki érti meg. Jézus kortársai kö
zül sem mindenki hitt Jézusban. 
A mai vasárnap evangéliuma is ezt 
fejezi ki az Ézsaiástól vett idézet
ben. Sokan voltak vakok és ke- 
ményszívűek. Nem láttak, nem ér
tették Isten titkát, s nem tértek 
meg. Voltak azonban, akik hittek 
benne. Pál apostol az Isten titkos 
bölcsességéről úgy szól, hogy azt 
Isten kijelentette nekünk. Azt hir
detjük, amit Isten elkészített az őt 
szeretőknek. Ez az isteni bölcses
ség már nem titok az őt szere
tőknek, mert az Isten megmutat
ta nekik a dicsőség U rát, hogy 
higgyenek benne. így lett Isten

titka számunkra kinyilatkozta
tássá.

A kereszt Isten dicsőségének tün
döklése. Az a kereszt, amit egyszer 
felállítottak a Golgotán, az ember 
szégyenteljes cselekedete volt, de 
ugyanakkor Isten titkos, elrejtett 
bölcsességének kinyilatkoztatása 
is. A kereszt körül állók közül ak
kor többen felismerték Jézusban 
az Isten dicsőségét. Az ott álló szá
zados is ennek adta tanúbizonysá
gát, amikor így kiáltott fel: Bi
zony, ez az ember Isten Fia volt! 
A keresztben ma is Isten dicsőségét 
kell látnunk, amint templomok 
tornyán felmagasodik, és hirdeti 
Isten tervének és szándékának azt 
a beteljesedését, amellyel megvál
tott minket az ő Fia a Jézus Krisz
tus által.

A Vízkereszt ünnepe utáni va
sárnapok sora a mai vasárnappal 
bezárul. Ez az egész ünnepkör, 
amely közvetlenül karácsonyhoz 
kapcsolódik, Istennek Jézus Krisz
tusban megjelent dicsőségét hir
dette számunkra. Ez a dicsőség 
egyáltalán nem abban lett nyilván
valóvá, hogy Isten a világ uraként 
kíván felettünk is uralkodni, ha
nem inkább abban, hogy Isten sze- 
retete Jézus Krisztusban eljött erre 
a földre, és ez a szeretet az ember 
javát, üdvösségét munkáló szere
tet. Áldjuk ezért a keresztfa titkát 
számunkra kinyilatkoztató Istent!

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, áraszd ránk a tiszta hit áldá

sát, hogy azt keressük: szent kereszted 
titkait mind mélyebben ismerhessük; vi
lágítsd meg értelmünket, hogy belássuk 
vétkeinket, s áldjunk azért, amit Krisz
tusban tettél értünk a kereszten. Ámen

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
17.20-tól, a 49 m-es rövidhullámon 
február 4. szombat: Missziói negyedóra 
Kínáról
február 5. vasárnap: A hónap igéje -  
Gémes István
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ÖRÖM HÍR február 5-én 15,35-kor a 
TVl-en: a Bécsikapu téri gyülekezet 
múltja és jelene.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 9 5 . február 5.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. 
Zsigmondy Árpád; XII. Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Balicza íván; Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II. Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Szilas Attila; Csillag
hegy, ü l .  Mátyás kir. u. 31. de. 10. ; Óbu
da, d l .  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. (családi, 
úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Zásáka- 
liczky Péter; du. 6. (zenés áhítat) Nagy hol
tán; VB. Városligeti fasor 17. de. fél 10. 
(családi) Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. (zenés áhítat) Nagy 
Zoltán; VIU. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VUI. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; V ili. Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII. Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Tamás IX. Thaly Kád- 
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya,
X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás ;, 
du. 4. szeretetvendégség; X. Kerepesi út 69' 
de. 8. dr. Muntag Andor; Kelenföld XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferénczi Erzsébet; 
de. fél 10. (családi) Ferenczi Erzsébet; de. 11. 
(úrv.) Csepregi András; du. 6. Csepregi And
rás; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi 
András; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) 
Takács József; du. 5. (családi) Kőszeghy Ta- 
másné; XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifi. 
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; 
Rákospalota, XV, Juhos u. 28. Kistemplom 
de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszentmi
hály, XIV. Hősök tere de. 10. dr. Kamer 
Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. 
fél 11. dr. Selmeczi János; Mátyásföld, XVI. 
Prodám u. 24. de. 9. dr. Selmeczi János; 
Rákoshegy XVII. Tessedik tér de. 9. (úrv.) 
Kosa László; Rákoscsaba, XVII. Péceli út 
146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr,
XVII. Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kosa 
László; Rákosliget, XVII. Gőzön Gyula u. 
de. 11. Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc,
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. imaház) de. 9. Török
bálint, Szent István út de. 9. Solymár Gábo 
Budakeszi, de. 8. Kőszeghy Tamásné.

VÍZKERESZT UTÁNI U TOLSu 
VASÁRNAPON az oltárterítő színe ■ 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltári igé- T 
je: Jn  12,37-43; az igehirdetés alapigé- 1 
je: lKor 2,7-10. !jj

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK” uj 
címmel az evangélikus egyház félóráját 1 
közvetíti a Magyar Rádió a Kossuth adó 1 
hullámhosszán, február 6-án, hétfőn j 
13.30-tól. Előtte evangélikus korátokról J 
hallunk bemutatást 13.20-tól.

A Kelenföldi Evangélikus 
Gyülekezet Tanácstermében 

(XI. kér. Bocskai út 10.) 
bibliaiskolai előadás-sorozatot tart 

JÉZUS
SZENVEDÉSTÖRTÉNETÉRŐL.
Előadó: Takácsné Kovácsházi Zel- 

ma.
február 9. „Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre...” lK or 11,24
Az utolsó vacsora
február 16. „Meglátjátok az Ember

fiát, amint a Hatalmas jobbján ü l...” 
Mk 14,62

A főtanács előtti kihallgatás és ítélet- 
hirdetés

február 23. „Mindenki, aki az igaz
ságból való, hallgat az én szavamra...” 
Jn 18,37

A Pilátus előtti kihallgatás és ítélet- 
hirdetés

március 2. „Atyám, a te kezedbe te
szem le az én telkemet...” Lk 23,46

A kereszthalál
Az előadások csütörtök esténként 

6 órakor kezdődnek.

A Budapesti (Fasori) Evangélikus 
Gimnázium (1071 Bp. Városligeti fasor 
17-21.) felvételt hirdet egyetemi vég
zettségű, magyar, matematika-számí
tástechnika, latin, francia, ének szakos, 
evangélikus vallású tanárok számára, 
1995. szeptember 1-jei belépéssel. Pá
lyázati űrlapot az iskola titkárságán 
lehet kérni. A pályázat leadási határ
ideje: 1995. május 15.

A SOMLÓVECSEI gyülekezet meg
vételre keres használható állapotban 
levő harmóniumot. Kéijük azok jelent
kezését, akik segíteni tudnak. Cím: 
Lelkészi Hivatal, Somlószőlős

SZÜLETÉS
Örömmel tudatjuk, hogy 1994. de

cember 14-én megszületett 4. gyerme
künk, Máté János. Istennek adunk há
lát érte. „Áldjad lelkem az Urat, és ne 
feledd, mennyi jó t tett veled!” Kari J á 
nos és felesége, Csepregi Erzsébet

ZALAISTVÁND
A lelkészi hivatal új telefont kapott. 

Hívószáma: (92) 364-185.

A MAGYAR BÖRTÖNPASZTORÁ- 
CIÓS TÁRSASÁG imatémája február 
5-én, vasárnap estére: „Imádkozzunk 
azokért a büntetés-végrehajtási dolgo
zókért, akik feláldozták szabadnapju
kat, karácsonyukat azért, hogy a fogva

Németalföld a barokk orgona szülőhazája. Hollandia a digitális hang
mintákkal működő

J O H A N N I S
orgonáé

A világon egyedülálló választékkal, korhű hangminőséggel, legendás 
megbízhatósággal, szolid árakkal várjuk érdeklődésüket bemutatóter
münkben: SPEED-EX Kft., a Johannus Orgonagyár magyarországi 
képviselője. 1056 Budapest, Irányi u. 17. HI. 1. Tel/fax: 1180-768 v. 
1180-191. Kívánságra helyszíni akusztikai felméréssel, szaktanácsadás
sal segítjük megrendelőinket!

tartottak is megérezzék a szeretet mele
gét.”

nyugodt környezetben. VIADUKT. Megfi
zethető. Biatorbágy, Nagy u. 10. 2051, Tel: 
23-310-890, Fax: 23-310-885

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSA
SÁG 1995. február 8-án, szerdán du. 
2-5 óra között Budapesti Lelkészkon
ferenciát rendez a Ráday u. 28. alatti 
díszteremben. Előadók: dr. Hegedűs 
Lóránt püspök, Czanik Péter esperes, 
dr. Hafenscher Károly, dr. Osztie Zol
tán, dr. Schmideg József professzorok. 
Téma: Egymásról a hitoktatásban és a 
szószéken.

Február 7-én kedden du. 5 órakor a 
MPKE-ben beszélgetés lesz Pán- 
gyánszky Ágnes evangélikus és Kovách 
Tamás református egyetemi lelkészek
kel (Bp. VIII. Múzeum u. 17.)

A Magyar Lutheránus Értelmiségiek 
Társasága (MALÉT) rendezésében 
1995. február 15-én du. 6 órakor Óbu
dán (Dévai B. M. tér) dr. Murányi 
László szerkesztő „Merre halad a ma
gyar sajtó” címmel előadást tart.

Lábszárfekély gyógyítása megbeszélt idő
pontban. Dr. Magéra Judith adj. Budapest, 
Krisztina krt. 2-4. II. 23. T: 156-3073

VIADUKT Hangstúdió 
Komoly- és könnyűzenei csoportok felvé

tele, hangjátékok, speciális kazetták utca
misszióhoz, bábjátékokhoz, stb. Felvétel 16 
csatornás szalagos magnón, keverés DAT- 
ra, szinti és dob modulok, effektek, sequen
cer, mindez közel Budapesthez, csendes,

A zalai erdők szélén, az országos kék turis
tajelzés útvonalában kulcsosház augusztusra 
kiadó. Telefon: 1552-532

Fiatal lány gondozásra vágyó idős hölggyel 
eltartási/életjáradéki szerződést kötne. Liede- 
mann Ágnes 1-552-302 üzenetrögzítő.

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.
(940075/20)
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 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg és nem adunk vissza I

Evangélikus
É let



'  A TARTALOMBÓL'

HATVANÉVES TALÁLKOZÓ

ÜZENET AZ IFJÚ 
PÁSZTOROKNAK

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

JUHÁSZ GYULA:

Imádság a gyűlölködőkért

Én Jézusom, te nem gyűlölted őket,
A gyűlölőket és a köpködőket.

Szeretted ezt a szomorú világot 
S az embert, ezt a nyomora virágot.

Te tudtad, hogy mily nagy kereszt az élet, 
És hogy fölöttünk csak az Űr ítélhet.

Szelíd szived volt, ó, pedig hatalmad 
Nagyobb volt, mint mit földi birtok adhat.

A megbocsájtást gyakoroltad egyre,
Míg égbe szállni fölmentéi a hegyre.

Ma is elégszer hallod a magasban 
A gyűlölet hangját, amely égbe harsan.

A gyilkos ember hangját, aki részeg,
S a szeretet szavát feszítené meg.

Én Jézusom, most is csak szánd meg őket, 
A gyűlölőket és a köpködőket.

Most is bocsáss meg nékik, mert lehet, 
Hogy nem tudják tán, mit cselekszenek.

GARAI GÁBOR:

Példázat a szeretetről
I. m. Bertold Brecht

A szeretetet szét kell osztani 
az emberek között -  hogy el ne fogyjon.

Azért teszel félre egy maroknyi kovászt, 
hogy kenyeret kelessz és süss belőle, 
s azzal egész háznéped jóllakassad.

Ha nem őrzői meg egy kevés kovászt 
utoljára dagasztott kenyeredből, 
tékozlásod bélyeget éget 
homlokodra, és sorra elhagynak híveid.

Utolsó falás kenyered akár 
tűzbe is vetheted; ha kovász 
ég el, éhenvész házőrző kutyád is.

Ha nem adsz -  vagy ha nem kérsz cserébe 
kovászodért -  kovászt, s a szomszédod is így 
tesz,
egész országok elnéptelenednek.

(Persze, a kovász se mindent keleszt meg, 
ha sárba gyúrod, abból nem kenyér lesz: 
nem osztja szét s nem őrzi meg magát.)

A szeretetet szét kell osztani, 
mert természete szerint oszthatatlan; 
mikor már másnak nem jut, 
magadnak sem marad belőle.

Kalácska Béla esperes megnyitja az emlékkiállítást

Balassagyarmaton 
megemlékeztek 

Baltik Frigyes püspökről
Még a múlt év végén történt, hogy Balassagyarmaton 

a városi önkormányzat, a Honismereti Kör és a Városi 
Könyvtár az evangélikus egyház közreműködésével 
méltóképpen emlékeztek meg B a l t i k  F r ig y e s  püs
pök születésének 160. és halálának 75. évfordulójáról. 
Tiszteletére emlékkiállítást rendeztek, melyet K a 
l á c s k a  B é la  esperes nyitott meg, majd kivonultak 
a temetőbe, ahol a püspök felújított síremlékét Z á -  
b o r s z k y  C sa b a  lelkész avatta fel.

*

Baltik Frigyes 1834. július 24-én született Bagonyán 
(Hont megye), Baltik Dániel tanító és Brozik Anna 
papleány házasságából. Középiskolai tanulmányait a 
Selmecbányái evangélikus líceumban végezte, majd a 
pozsonyi teológiára iratkozott be, de édesapja halála 
korán hazaparancsolta. Bagonyán két éven keresztül 
tanított, apja állását foglalta el. 1855-ben Bécsben 
találjuk az evangélikus teológiai fakultáson, ahol filo
lógiai és görög stúdiumokat is hallgatott. Innen két év 
múlva a bázeli egyetemre ment, ahol a fentieken kívül 
pedagógiai és filozófiai tanulmányokat is folytatott. 
1858-ban a hallei egyetemen találjuk, ahol még egy 
évig tanult teológiát. Szabad óráiban a Franke-féle 
híres árvaházi intézetbe járt, hogy az ott folyó munká
val minél alaposabban megismerkedjék. 1859-ben tér 
haza és tanán állást vállal a besztercebányai evangéli
kus gimnáziumban. Itt lépett házasságra 1862-ben, 
Grosszmann Emmát vette feleségül. 1870-ben a liptó- 
szentmiklósi gyülekezet hívta meg lelkészéül, ahol 25 
éven át szolgált. 1875-ben lett esperes, 1890-ben az 
iskolai és az egyházi élet terén szerzett érdemei elisme
réseként a dunáninneni egyházkerület püspökévé vá
lasztották. Zelenka Pál, újonnan megválasztott tisza- 
melléki püspök iktatta be tisztségébe. 1894-ben új 
egyházkerületi beosztást eszközöltek, és így Balassa
gyarmatra került át lelkésznek és itt folytatta püspöki 
szolgálatát. Huszonnégy éven át szolgált e gyülekezet
ben. 1897-ben a rostocki egyetemen tiszteletbeli dok
torrá avatják.

Egy pozsonyi kerületi lelkészértekezleten hangzott 
el alábbi felszólalása: „... rossz napjai vannak egyhá
zunknak, de én ennek fő  okát abban keresem, hogy 
rossz bibliaolvasók vagyunk és a hívő néppel szemben 
elégtelen a Bibliának a magyarázata. En nem kérek 
több prédikációt, de keresek többet a Bibliából a prédi
kációban. ..” A  haza- és egyházszeretet melege érződik 
intézkedő körlevelén 1906-ban, amikor Rákóczi és 
Thököly hazahozott hamvait helyezik végső nyuga
lomra Kassán és Kézsmárkon.

A világháború kitörésének előestéjén a királyért, a 
hazáért, a katonákért, családjaikért és a békéért ren
del el imádságot. Élete legnagyobb eseménye Po
zsonyban történt: 1915 augusztusában 55 éves lelkészi 
és 25 éves püspöki pályafutásáról emlékeztek meg a 
kerületi közgyűlésen. 0  ekkor 81 éves. A Nógrádi 
Hírlap így méltatja a többi között: „D. Baltik Frigyes 
típusa a protestáns egyszerűségnek. Ott, ahol a külső
ségek dominálnak, O igénytelennek mutatkozik, mert 
külsőségekre soha nem épített, de ahol a belső értékek 
számítanak, és esnek latba, ahol az élet és minden 
hivatalos vagy társadalmi működés igazi lényegét képe
ző erkölcsi értékekről van szó, ott Baltik püspök k i
emelkedik kiváló egyéniségének fényes tulajdonaival, 
páratlan munkabírásával, egyházi téren pótolhatatlan 
tudásával, szelíd jóságával, melyeknél csak szerénysége 
és egyszerűsége nagyobb.’’

Irodalmi munkássága kizárólag egyházi. Szlovák, 
magyar és német nyelven ír.

Összefoglalásként elmondhatjuk: Baltik püspök 
életével és munkásságával kapcsolatban különöskép
pen is a biblikus gondolkodásmódja üzenet a ma szá
mára, amellyel meg tudja oldani a többi között a nem
zetiségi problémákat. „Krisztusban nincs zsidó, sem 
görög... Kicsinyes nemzetiségi érdekek fölé tudott 
emelkedni. A magyar és szlovák értékeket és érdeke
ket együtt tudja megvédeni és képviselni a monar
chián belül. Ezen társadalmilag is mérhető értékte
remtő munkásságát ismeri el a Ferenc József-rend 
nagykeresztjének kitüntetése. Ekkora társadalmi 
megbecsülésben eleddig evangélikus egyházi férfiú 
nem részesült.

K. B.

TÖRTÉNETÍRÁSUNK
Lapunk korábbi évfolyamainak 

bekötött példányát lapozgatom 
most, az év elején. Megakadt a sze
mem az 1992-es év január 26-iki 
számának egy cikkén. „A magyar 
iskola milleniumának megünnep
lése” a címe, és tudósít arról, hogy 
1996-ban lesz 1000 éves a magyar 
iskola. 996-ban a pannonhalmi 
bencés kolostor falai között létesí
tették az első iskolát a szerzetesek. 
Ennek évfordulóját szeretnénk jö
vőre megünnepelni, hiszen ez a 
millenium egyben tanúságtevés 
lesz arról is, hogy az európai kultú
rába már ezer éve bekapcsolód
tunk. 1992-ben emlékbizottság is 
alakult a Magyar Tudományos 
Akadémia védnöksége alatt. Az 
Emlékbizottság felhívásában kérte 
az egyházakat és a vallási közössé
geket, hogy gazdag tapasztalataik
kal, egyházi és iskolatörténeti gyűj
teményeik megújításával kapcso
lódjanak be az ünnepi eseménysoro
zatba.

Történt-e valami e felhívás telje
sítése érdekében? Nem tudom. 
Csak azt látom, hogy nagy csend 
van e dolog körül. Egyházunkban 
is.

M it tehetünk? Hiszen már csak 
alig egy esztendő választ el a mille- 
niumtól. Még sokat tehetünk. 
Csak sokak segítségére van szüksé
günk.

Iskolatörténeteket kellene írni. 
És nem csupán az újraéledő, ma is 
funkcionáló iskolák történetét (na
gyobb részük már rendelkezik ez
zel), de valamennyiét, ö tven évvel 
ezelőtt számos gyülekezetünknek 
volt elemi -  később általános -  is
kolája. A huszonnegyedik órában 
vagyunk napjainkban, hogy ezek
nek története ne kerüljön feledés
be. Az iskolák történetéhez a gyü
lekezeti levéltárakban kell forrá

soknak lennie, de érdemes kutatni 
Országos Levéltárunkban (Üllői 
út 24.) is. Itt egyházmegyei iratok, 
canonica vizitatió-s jegyzőköny
vek, más iratok bőven tartalmaz
hatnak forrás értékű adatokat az 
egyes gyülekezetek iskoláiról is. 
De még élnek közöttünk számosán 
azok közül, akik ezekbe az isko
lákba jártak és adatokat tudnak 
mondani az esetleg már lebontott 
iskolaépületekről, nyugdíjba vo
nult neves pedagógusokról, iskolai 
szokásokról, ünnepélyekről, jelleg
zetességekről. Csak össze kellene 
gyűjteni ezeket az emlékeket, ada
tokat, és kiegészülhet a helyi iskola 
története.

Nemcsak történetírásra volna 
szükség. Gyűjtemények létesítésé
ről is szól a felhívás, össze kell 
gyűjteni az iskolák tárgyi emlékeit. 
Szertáraikból még esetleg megma
radt darabokat, régi írásokat, az 
idősebb korosztályok tagjaitól ér
tesítő könyveket, bizonyítványo
kat és más, az iskolára emlékeztető 
tárgyakat. A jubileumra minden 
kisebb és nagyobb gyülekezetben 
nyílhatnának ilyen kiállítások. Az 
egykori „tanulók” elmesélhetnék, 
milyen volt az ő idejükben az isko
la élete, kik voltak közöttük olya
nok, akik később a társadalom
ban, az ország vezetésében vagy a 
kultúra egyes ágazatainak terén 
vitték valamire, vagy éppen ki
emelkedő országos vagy világhí
rességek lettek.

Kik csinálják ezt a munkát? 
Már hallom a választ: a lelkészek 
ma annyira túlterheltek a munká
ban, hogy erre már igazán nem 
tudnak időt szakítani. Természete
sen, azért számítunk rájuk ebben a 
munkában is -  esetleg mint irányí
tókra. De vannak tanítóink és ta
náraink, akik iskoláinkban taníta

nak, talán éppen a történelmet, és 
felvállalhatják egy-egy régió vagy 
egy gyülekezet iskolatörténetének 
összefoglalását. Vannak honisme
reti körök nem egy faluban, város
ban, amelyek feladatként vállal
hatnák ezt a kutató és összegező 
munkát. Fel kell lobbantam a cse
lekvés lángját, hogy aki tud és akar 
ebben segíteni, ne maradjon ki be
lőle. Még egy évünk van. Készül
jön el minél több -  esetleg vala
mennyi (?) -  iskolatörténet! La
punk, szerkesztőségünk is szívesen 
áll rendelkezésre segítéssel.

Ha már az iskolatörténeteknél 
tartunk, még valami eszembe ju
tott. 1996-tól mindössze négy év
nyire van az ezredforduló. 2000! 
Mérföldkő, melyet nem jóslások
kal, jövőbe látás kétségeivel és re
ményeivel kellene fogadnunk, ha
nem összegezéssel. 1950-ben püs
pöki rendelkezésre minden gyüle
kezetnek meg kellett írni a század 
első felének történetét. Utána ér
deklődtem levéltárunkban, és azt a 
választ kaptam, hogy kevés kivé
tellel szinte valamennyi gyüleke
zetben elkészültek ezek az írások 
és be is érkeztek oda. Most itt az 
alkalom, hogy tovább folytassuk, 
kutassuk, pótoljuk a század egé
szének egyház- és gyülekezettörté
netét.

Sokat beszélünk ma a tanúság- 
tételről. Krisztus tanúi vagyunk. 
De Jézus lábnyomát nemcsak ma, 
a mi életünkben fedezhetjük fel. 
Az egyház, a gyülekezet múltja is 
annak a Jézusnak jelenlétét mutat
ja, aki tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz. Tartozunk a jövőnek, 
gyermekeinknek, unokáinknak és 
az ő unokáiknak is a századunk
ban megtett út, gyülekezeteink tör
ténetének tanúságtételével.

Tóth-Szöllös Mihály

ÁTSUHANÓ SUGÁR
„A mi életünk napjai olyanok 

a földön, mint az árnyék, mely
ben állandóság nincsen.” IKrón 
29,15 -  hirdette Bibliaolvasó 
Útmutatónk napi vezérigéje 
1945. február 11-én.

Budán még tartott az ost
rom. De Huszár Margit diako
nisszatestvér utána akart nézni 
egy másik otthonban dolgozó, 
fiatalabb testvérnek, s amikor 
kissé elnémult a harci zaj, egyik 
munkatársa kíséretében kilé
pett a kapun, és útnak indult.

Megdöbbentő kép tárul elé
jük: romok, lódögök minden
felé. „ó , milyen más lesz a mi 
mennyei otthonunk!” -  sóhaj
totta. De akkor hirtelen lövé
sek dördültek el.

„Jaj, Margit testvér, mennyi
re lövöldöznek!” -  sikoltott kí
sérője. „Nem baj, velünk a mi 
Urunk Jézus!” -  hangzott a vá
lasz. De ez volt Margit testvér 
utolsó szava. Szivén találta egy 
golyó. Kísérőjét sebesülten meg
mentették. Később ő mondta el 
mindezt. De Margit testvér ott 
feküdt a havon, „mint a” téli 
utca idegen halottja.” Csak 
reggel szóltak be az otthonba: 
„Egy diakonissza testvér fek
szik holtan az utcán. Nem ide 
tartozik?”

Égi Urát szolgálta. Hozzá vágyott. 
S  kondult a drága, hazahívó óra. 
Szivéből lassan hull a vér a hóra.

Énekes ajka elnémult. Körötte 
golyók fütyülnek. De az ő fülének 
szférák zenéje szól, angyali ének.

Bár hideg kövön fekszik elhagyatva, 
új éneket zeng odafenn az Úrnak. 
És ravatalán csillaggyertyák gyúlnak.

48 éves volt, 22 éve szolgálta 
már mennyei Urát, mint diako
nisszatestvér. Évekig mint hi
vatásos szülésznő a Margit 
Kórház szülészeti osztályán, a 
fogházmisszióban mint a fog
lyok hűséges látogatója, a dia
konisszatestvérek énekkarának

egyik csodálatoshangú éneke
se. Felejthetetlen számunkra 
ragyogó mosolya.

Mintha Margit testvérünk 
élete nem „átsuhanó árnyék” 
lett volna, hanem „átsuhanó 
sugár”.

Bár mindegyikünk élete 
ilyen „átsuhanó sugár’’ lenne, 
sóhajtjuk, amikor Huszár 
Margit testvérünk váratlan el
költözése 50. évfordulóján rá 
emlékezünk. Mert egyáltalán 
nem mindegy, hogy földi éle
tünk árnyék vagy fény-e a világ 
számára.

ÁTSUHANÓ SUGÁR
(Kísérő vers 1945. február 11. vezérigéjéhez, 
amikor Margit testvér hazament.)

Átsuhanó árnyék ezen a földön, 
tovatűnő árnyék az életünk.
De lehet más: átsuhanó sugár, 
mint az övé... Ragyogott, derített, 
bimbót nyitott, gyümölcsöt érlelt, 
énekre indított.
Azt reméltük, soká ragyogni fog, 
s aranymosolyának örülhetünk.
De tovatűnt. Átsuhanó sugár volt.
És sötétebb lett a világ, 
amelyik Isten sugaraira 
sóhajtozva és sóvárogva vár.

Átsuhanó árnyék az életünk 
e földön, vagy átsuhanó sugár.

Túnnezei Erzsébet 
* diakonisszatestvér
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_ _ _ _ _ _ _ A zt mondod: m eg akarom érteni
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a  hittitkokat, hogy higgyek.

Én azt mondom: higgy, hogy megérthess.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A m egértés a hit jutalma.

_ _ _ _ _ Ezért ne keress megértést, hogy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ higgyél.

Hanem higgy, hogy megérthess.
Augustinus
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JÍ*ÍS GYERMEKEKNEK

Alul az ismeretlen mélység fenyegető csendje, 
körös-körül a dermesztőén hideg hullámok robaja...
A menekülés útja már csak egy irányban maradt szabadon: 
fölfelé...
És akkor megérkezett a mentő helikopter, s feltűnt alatta 
az életet, reményt, szabadulást hozó kötél.

Tudom, Uram, sokan vannak, akiket körülfognak a gondok 
fenyegető hullámai: a munkanélküliség, a szegénység, 
a csalódottság,
a kilátástalanság, az elégedetlenség, és még hosszasan 
sorolhatnánk...
Azt is tudom, hogy Te minden bajban felénk nyújtod 
szereteted
szabadító „kötelét” .
Most azokért imádkozom, akik még nem tudnak hittel 
belekapaszkodni,
hogy meglássák és felismerjék a Tőled érkező segítséget.

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Erzsébet
FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„ l K o r i n t h u s  1 3 ”

Lukács evangélista így jellemzi Erzsébetet: Férjével 
együtt igazak voltak mindketten az Isten előtt, és 
feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és 
rendelése szerint. Erzsébet férjét Zakariásnak hívták, 
aki pap volt. Gyermekük nem volt, s már idős koruk 
miatt nem is igen reménykedhettek benne, hogy gyer
mekük születik.

Egyszer, amikor Zakariás a templomban papi szol
gálatát végezte, megjelent neki egy angyal, és tudatta 
vele, hogy hamarosan gyermekük születik. Mivel Za
kariás kétkedve fogadta a hírt, némaság lett a bünteté
se mindaddig, míg a gyermek meg nem született.

Erzsébet unokatestvére volt Máriának, Jézus édes
anyjának. Amikor Mária szintén az Úr angyalától 
nfrégtüdta, hogy fiút fógszűlni', éá fokona, Erzsébet is 
gyermeket vár, elindult, és sietve elment Erzsébethez 
Júda hegyvidékére. Erzsébet boldogan köszöntötte a 
hozzá belépő Máriát:

„Áldott vagy te az asszonyok között!"
Erzsébet gyermeke lett Keresztelő János, akiről Jé

zus így beszélt: „0 az, akiről meg van írva: íme, 
elküldöm követemet előtted, aki elkészíti neked az 
utat... Azok között, akik asszonytól születtek, senki 
sem nagyobb Jánosnál...” János valóban erre szánta 
egész életét: hogy utat készítsen az emberek szívében, 
mely összeköti okét az Istennel.

Talán sokan közűletek, olvasva a címben szereplő igehelyet, egyből 
rávágják: „De hisz ezt ismerem, ez a Szeretet Himnusza!” Valóban, 
így is nevezik Pál apostolnak a korinthusi gyülekezethez írt levelének 
13. részét. Most induló, háromfordulós játékunk ezzel az igeszakasz- 
szal kapcsolatos. Szavakat kell majd megtalálnotok, úgy, hogy én 
megpróbálom körülírni őket a szöveg alapján. Talán kicsit homályos 
így a játék meghatározása, de azt hiszem, menet közben minden 
nyilvánvalóvá válik.

Beküldendő jelen esetben két szó. A meghatározás pedig mindket
tőhöz ugyanúgy hangzik: „Múlandó, töredékes!”

Kíváncsian várom, rátaláltok-e arra a két dologra lK or 13-ban, 
amelyekről ezt úja Pál. Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a 
lap dátumát követő keddig adjátok postára!

„ K e m é n y  d ió ”
Lapunk január 22-i számában ezzel a címmel jelent meg egy rejt

vény. Bevallom, mikor az újságot kézbe vettem, es átolvastam a gye
rekrovatot, egy kis 
ideig nekem is törnöm 
kellett a fejemet, mire 
rájöttem, melyik mon
datot rejtettem el a 
feladványban. Az tör
tént ugyanis, hogy egy 
félreértés folytán ki
cserélődött az egyik 
kulcsfontosságú betű, 
ezzel még keményeb- » |  .
bé téve az amúgy is 
elég kemény felad
ványt. A rejtvény 
megfejtése:

„Erős vár a mi 
Istenünk”

Az igazán nagy 
meglepetést viszont az 
okozta, hogy ennek 
ellenére érkeztek he
lyes megfejtések. Lap
zártáig a következő 
játékosaink megoldá
sát kaptam kézhez:

Barátit László (Mo
hács); ifj. Bors Zoltán 
(Felpéc); Donáth Fer- 
kó (Ózd); Németh Il
dikó (Mohács); ifj. Pin
tér György (Zomba).

Gratulálok!

Kösd össze!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

PILINSZKY JÁNOS:

A z im ádság szerepe a világban
Számtalanszor tapasztaljuk, 

hogy szavaink süket fülekre talál
nak. Ilyenkor ne okoljunk soha 
másokat, mivel a szemrehányások
ban mindig van valami tisztátalan. 
Sokkal jobb, ha ilyenkor imádkoz
ni kezdünk, érezve szavaink köl
csönös végességét.

Csodálatos erőtere és szótlan 
csöndje van az imádságnak. Igen, 
imádkozni annyi, mint eljutni Is
ten csöndjébe, abba a néma közeg
be, amely ugyanakkor az egyedül 
tiszta beszéd Isten és ember, ember 
és minden ember között.

Ha minden zavaró elemtől meg 
akarjuk tisztítani imánkat, minden 
rejtett önzéstől, nagylelkűségbe öl
tözött rút kicsinyességtől -  oko
sabb Istenre bíznunk, hogy mit is 
kérünk tőle, mit is üzenünk általa 
egy másik embernek. E néma és 
kérésektől-kikötésektől mentes 
ima, amelyben lemondunk akara
tunkról, és Istenre bízzuk, miként 
boldogítsa és vezesse akár felesé
günket vagy gyermekünket, vagyis 
azokat, akiket Isten legközvetle

nebbül ránk bízott, s akikkel az ő  
szentsége szerint is egyek vagyunk 
-  igen, még hozzájuk intézett sza
vaink közül is a legtisztább és leg
szebb az a néma imádság, amely 
megfogalmazását egyedül Istenre 
bízza.

Rengeteg tisztátalan beszédnek 
vehetjük így elejét. Ember szájá
ban a tiszta szó ritka, akár a szín- 
arany. Kivált, amikor valamiféle 
közvetlen célt kell szolgálnia. In
nét, hogy a művészet elvontabb 
szintjén már sokkal több a Szép 
Szó. S még több az imádság, s fo
ként az U r csöndjébe valósággal 
belesemmisülö imádság szintjén.

Az imádságnak ez a formája 
ugyanakkor az önzetlenség iskolá
ja  is. Arra tanít, ezerszer jobb saját 
bűnünket ismernünk, mint máso
két, hiszen a Bárány színe előtt se 
másokról kell majd beszámol
nunk, hanem egyedül saját ma
gunkról, egyedül saját vétkeinkről 
kell számot adnunk. Nincs komo
lyabb a földön, mint a vétkeit töre
delmesen meggyónó ember. Ami

kor gyónunk, vétkeinket egyre 
pontosabban kell megfogalmaz
nunk, de amikor imádkozunk, 
igyekezzünk egyre inkább elné
mulni, hogy még leghőbb kérésün
ket is végül maga Isten fogalmaz
hassa meg, hiszen egyedül O tudja 
megfogalmazni! Szivünk egyedül 
Isten fogalmazásában képes a tisz
ta beszédre, számíthat hatékony 
beszédre és meghallgatásra.

Ha életünkben csak egy órára 
komolyan vennénk Jézust! Csak 
egy percre azt a percet, amikor 
egyedül szembesülünk Istennel! 
Amikor a Bárány egyedül engem 
néz, s egyedül engem kérdez, s 
egyetlen szó erejéig se mások bű
neiről, hanem egyedül a saját bű
neimről. A szentség tulajdonképp 
nem is más, mint a végső (de való
jában mindig is érvényes) helyzet 
fölismerése es boldog elfogadása. 
A szent egyedül van Istennel, élete 
ettől folyamatos gyónás és szaka
datlan imádság, vagyis az ö élet
formája az egyedül valóságos élet 
és életforma.

„MINDNYÁJAN EGYEK LEGYENEK!” (Jn 17,21)

150 éves a K IÉ
1. rész

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület ma 
a világon a legjelentősebb ifjúsági szer
vezet. Közel száz országban 28 millió 
tagja van. Különösen is figyelemre 
méltó ez a kiterjedtség, ha tudjuk, 
hogy a mozgalom elindulásakor nem 
voltak meg a technikai, anyagi és 
egyéb feltételek.

De a lényeg megvolt. Egy srác meg
tért. Isten szeretete elérte egy iparos 
legény szívét, aki ezt a szeretetet át 
akarta adni korosztályának. A fiút 
George fVilliams-nek hívták, és mindez 
Londonban történt. Mondhatná vala
ki, hogy ebben még nincs semmi rend
kívüli. Mások is megtértek már. Ez 
igaz is, de ebben az esetben más is 
történt. Az akkor is lelkészközpontú 
egyházi életben szokatlan volt, hogy 
egy ún. laikus, igencsak fiatal ember

végzi a misszió szolgálatát korosztálya 
felé, ráadásul vüági környezetben. Te
hát nem egyszerűen templomi isten
tiszteletre hívogatott, hanem az iparo
sok szálláshelyén szervezett bibliakört 
az egyébként egyházi kapcsolóponttal 
nem rendelkező fiatalok számára. 
A lelki program mellett szerveztek más 
egyéb, a fiatalok igényének megfelelő 
programokat is, mint pl. kulturális, 
sport- és más alkalmakat.

Jól ismert történet a KIÉ-ben egy fiú 
esete, aki nem szívlelte a bibliásokat, és 
minden alkalmat megragadott hántá
sukra. George Williams nemhogy ha
ragudott vplna rá, hanem hitte, hogy 
Isten ezt a fiút is szereti, és nekik is 
találékony szeretettel kell fordulniuk 
felé. Rendeztek egy osztrigás vacsorát, 
mivel megtudták, hogy az „ellenség” 
kedvence az osztriga. Talán folytatni 
se kéne. Igen, ebből a  fiúból később 
nagyszerű ifjúsági munkás lett.1'Ez a 
sztori is jól szemlélteti a KIÉ lényegét: 
fiatalokat, fiatalok által Krisztushoz 
vezetni, szeretni. Az első bibliakör nem 
gondolt arra, hogy hamarosan vüágot 
átható mozgalom lesz ebből. Közben 
vették észre, mennyire hatékony ez a 
missziói forma.

1844-ben megalakult az első ifjúsági 
egyesület Londonban, és 1855-ben már 
vüágtalálkozóthívtak össze Párizsba, 20 
ország részvételével. Ott fogalmazták 
meg a KIE-munka lényegét, a Párizsi

Alap-ot: „Egy közösségbe gyűjteni azo
kat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust 
Megváltójuknak és Istenüknek tartják a 
Szentírás szerint, az ő  tanítványai akar
nak lenni hitükben és életükben, és együtt 
akarnak munkálkodni Isten országának 
az ifjúság között való terjesztésén." Tehát 
a KIÉ középpontjában Jézus Krisztus és 
az ő  missziói parancsa, akarata áll.

Az ifjú Jézusról így ír az evangéli
um: „Jézus pedig gyarapodott bölcses
ségben, testben, Isten és emberek előtt 
való kedvességben." (Lk 2,52)

Ennek alapján is lett az egyesület 
jelképe az egyenlő oldalú háromszög, 
amely szimbolizálja a test-lélek-szel- 
lem egységét, összefüggését.

Magyarországon már 1883-ban 
megalakult az első egyesület, de az ak
kori hatóság nem engedélyezte bejegy
zését. 1892-ben hivatalosan is megala
kulhatott a KIÉ.

Az 1950-es erőszakos beszüntetésig 
igen jelentős szolgálata volt a KIE- 
nek, elsősorban az iparos és a paraszt 
fiatalok között. Számtalan gyülekezet
ben fellendült az ifjúsági munka, kon
ferenciákat rendeztek, kollégiumot 
tartottak fenn, úttörő szerepet váfial- 
tak á népfőiskolák mégszerve£ésébéh’ 
Néháhy nevet is> megemlítünk‘s 'KIfi 
történetéből, közülük többen üldözte
tést is szenvedtek a kommunista hata
lomtól: Szilassy Aladár, Megyercsy 
Béla, Töltéssy Zoltán, Pógyor István, 
aki az ÁVO börtönében halt mej>, Do
bos Károly, Kovács Pál, Erős Sándor, 
Bonnyai Sándor, Teleki László.

A feloszlatás ellenére a KIÉ szelleme 
nem tűnt el. Ennek köszönhető a „fel
támadás” is. Erről a következő héten 
lesz összefoglaló újságunkban.

Szeverényi János

Vallástörténet és vallásföldrajz
foglalkozik hazánk vallási helyzetével, Ázsiában és 
Afrikában megrajzolja a vallásföldrajzi régiókat (me
lyik vallás uralkodó egy-egy területen), Amerikában 
külön foglalkozik a latin-amerikai részen keletkezett 
ún. ,felszabadítás teológiájával”. Igen hasznos, hogy 
a könyv végén több mint három oldalon gazdag iro

dalmi útmutatót ad hazai és külföldi idevonatkozó 
írásokról.

A könyvet minden olvasója haszonnal forgathatja, 
de különösen ajánljuk lelkészeknek, hitoktatóknak, 
tanároknak és a tanulóifjúságnak.

Kapható az Evangélikus Könyvesboltban (Üllői ú t 
24.) is. A könyv ára 680,- Ft.

tszm

Dr. Losonczi Zoltán (1894-1942)
Amikor 1940 szeptemberében először léptünk be a 

Budapesti Evangélikus Gimnázium tanévnyitó ünne
pélyére, még nem tudtuk, hogy életünkben milyen 
meghátározó szakasz kezdődik, hogy e hely mindnyá
junkat egy életre szóló útravalóval fog elindítani és 
szelleme egy életen végigkíséri lépéseinket.

Losonczi tanár úrral, osztályfőnökünkkel, beirat
kozásom napján találkoztam először. Elemi iskolai 
első osztályos tanítónénim, aki evangélikus volt és 
mint kiváló pedagógus negyedik osztályos koromig 
figyelemmel kísérte tevékenységemet, kézenfogott és 
elhozott a Fasorba, mint szegény diákot. Kifizette a 
beiratkozási díjamat, amit nem tudtam volna kifizetni 
-  sohasem felejtem el Losonczi tanár úr biztató szava
it : ha ugyanúgy kitűnő leszek mint az elemi iskolában, 
nem lesz gondom, mert tandíjmentes lehetek. Jóságos 
segítőkészsége az első pillanattól belém vésődött, és 
ekkor még nem tudtam, hogy Koch István igazgatóval 
már megbeszélve a dolgokat, az első pillanattól min
den segítséget megadtak nekem. Szellemüket és elkö
telezettségüket abból a Szepességből hozták maguk
kal, melynek a fasori szellem kialakulásában, mint a 
magyar protestáns történelmi kollégiumi szellem té
nyezőjének, nagy szerepe volt. Nem tudtam még ak
kor, hogy egyetemi tanulmányaimban és tudományos 
pályám folyamán újra találkozom ezzel, kiemelkedő 
jeles tudósok révén, akik ilyen szellemben irányították 
kezdő szakmai tevékenységemet.

Amikor Ballai tanár úrtól, VII. osztályban osztály- 
főnökünktől jutalomként a Szepesi Egyesület 1926- 
ban kiadott 50 éves Jubileumi Emlékkönyvét kaptam, 
abban olvashattam a protestáns kollégiumi szellem 
lényegét legszebben leírva Farkas Győző evangélikus

lelkész, a Szepesi Egyesület tiszteletbeli elnöke megfo
galmazásában: „Igló, Késmárk, Lőcse, ti áldott diák
városok, boldog diákéveink verőfényes tanyái! Oh 
elevenedjetek meg ti omladozó, a lét harcait vívó 
évszázados almamaterek, kezdjetek beszélni ti régi 
kövek! Beszéljetek arról a meghitt szellemről, mely 
köztetek honolt. Beszéljetek apró cipser gyermekek 
nehézkes magyar gagyogásairól, az odasereglett feke- 
tesújtásos napégett barna alföldi fiúknak a német 
nyelvvel való viaskodásáról. Oh meséljetek a szepesi 
iskolák leikéről, mely faji, felekezeti különbséget so
hasem"ismert, mely magához ölelt mindenkit szeretet
tel. Jóságos tanárok, bölcs nevelők pihenjetek csende
sen ! Konduljatok meg ősi tornyok öreg harangjai... 
szólaljatok meg ti templomi orgonák, búgó hangotok 
de sokszor ragadott magukkal... Messze lehetünk, de 
mindig idehalljuk az ismerős hangokat... ilyenkor 
lelkünk hazaszáll.”

Losonczi tanár úr ezt a szellemet hozta magával és 
ennek tett részesévé bennünket is. Amikor 1942 egy 
kora őszi napján az évnyitás után hirtelen halálának 
hírét hallottuk, mélyen megdöbbentünk és a vesztesé
get csak akkor érzékeltük igazán, mikor megdöbbené
sünkből felocsúdtunk.

Dr. Losonczi Zoltán 1894. október 13-án Késmár
kon született. Édesapja dr. Losonczi Lajos a késmárki, 
majd később a pozsonyi Evangélikus Líceum tanára 
volt. Édesanyja Szelényi Róza, köztiszteletben álló 
szepesi patrícius családból származott. Középiskoláit 
Pozsonyban végezte, jelesen érettségizett és 1912-ben 
Budapesten az Eötvös Kollégiumban kezdte meg 
egyetemi tanulmányait. Az Eötvös Kollégiumban is
kolánk másik tanárával, Réz Henrikkel lakott egy

Dr. Hunyadi László

fl világ
vollásföldrajzo

„Korunkban 
igen sokan -  vallá
sos emberek és nem 
hívők egyaránt -  
nagy érdeklődéssel 
fordulnak a vallá
sok felé. Mivel 
nincs magyar nyel
vű könyv, amely a 
területek (világré
szek és országok)
népcsoportjainak 

vallási helyzetét, a 
vallásók földrajzi 
elterjedését össze
gezve bemutatná, a 
magyar tanulóifjú
ság és az érdeklődő 
olvasóközönség er
ről a témáról nehezen képes hiánytalan ismereteket 
szerezni. Ezt a szellemi űrt kívánja a »Vallásföldrajz« 
kitölteni.”

E néhány sorral világítja meg a szerző, dr. Hunyadi 
László A világ vallásföldrajza című 361 oldalas műve 
kiadásának szükségszerűségét. Valóban „hézagpótló” 
fontos kézikönyvet ad az olvasó kezébe.

A könyv bevezetésében a vallás és a vallásosság 
fogalmával, motivációival, etikai, közösségi vonat
kozásaival, a vallás és kultúra viszonyával és a 
vallásosság mai arculatával foglalkozik. Külön fe
jezetben tárgyalja a világ, illetve az emberiség val
lási megoszlását, táblázatban összefoglalva a kü
lönböző vallások világviszonylatú népességi meg
oszlását. Kár, hogy az összefoglaló táblázatban 
„egybegyúrja” a reformáció különböző egyházait a 
„protestáns” címszó alatt, így nem tűnik ki, hogy 
világviszonylatban a keresztyén egyházak között a 
római katolikus egyház után az evangélikus egy
ház áll a második helyen -  az ún. protestáns egy
házak között az első helyen.

A könyv tulajdonképpen két részre tagolódik: egy 
vallástörténetre -  a vallások világára -  és egy vallás- 

földrajzra, melyben a földrészek és országok vallásait 
tárgyalja. Az európai földrész keretén belül külön

szobában és együtt tanultak magyar-német szakon. 
Amikor halálának hírét megtudtuk, akkor tudtunk 
meg többet arról is, hogy nyelvészként kiváló eredmé
nyeket ért el, több kitüntetésben részesült, és 1941-ben 
a Magyar Tudományos Akadémia tagságára javasol
ták. Nem az ajánlókon múlt, hogy nem választották 
meg, nem kapta meg a szükséges többséget. Nem 
élhette meg, hogy megérdemelt tagja legyen az Akadé
miának. Az Akadémia nevében temetésén a Corvin- 
lánccal kitüntetett nyelvtudós, Melich János búcsúz
tatta. Azt senki se gondolta volna, hogy amit a sze
rény tudós Losonczi életében alkotott, amit természe
tesnek vettek és felhasználtak -  esetleg nevét meg sem 
említve az nemcsak, hogy nem vesztett értékéből, 
hanem ami ritkán fordul elő tudósok munkáival és 
eredményeivel, az eltelt 50 év alatt eredményeinek, 
cikkeinek, tanulmányainak idézettsége és elismertsége 
nemcsak hogy nem csökkent, hanem növekedett.

Losonczi tanár úr mint osztályfőnökünk, magyar és 
német tanárunk, sokat foglalkozott velünk, szerette a 
sajátos megfogalmazásokat, szeretett a gyerekek nyel
vén beszélni, megértette a gyerekes csínytevéseket, a 
dorgálás és fenyítés nála „szimbolikus pofon” volt. 
Érdekes és mindnyájunk számára szórakoztató, mi
kor a semmit nem tudó, készületlen diákra kimondta 
a szentenciát eképpen: . .és most mit mondana Pole-
reczkiT' „...mecc a fészkes fenébe!” (Polereczki egy 
lengyel származású diák volt az iskolában, és a tanár 
úrnak, mint nyelvésznek, tetszett a mehetsz szónak a 
lengyeles ilyen módon való "rövidítése és a szó sajátos 
hangulatát mint szállóigét alkalmazta.)

Méltán tartottuk egyik legtudósabb tanárunknak, 
szeretett osztályfőnökünknek, akinek sokat köszön
hettünk. Késmárk és Pozsony protestáns kollégiumi 
szellemét hozta magával és képviselője volt annak a 
sajátos „fasori szellemnek”, melynek mindnyájan ré
szesei lehettünk. Kiváló tudósa az Eötvös Kollégium
nak, alkotó kiemelkedő tudósa a magyar nyelvtudo
mánynak, tagja a Magyar Tudományos Ákadémia 
Nyelvtudományi Bizottságának és bár korai halála 
miatt az akadémiai tagságot már nem élhette meg, 
tevékenysége nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy 
a „fasori szellem” híressé lett hazánkban és volt taná
rai, diákjai a Fasorban végzett szakemberek, művé
szek, tudósok, Nobel-díjasok révén külföldön, a nagy
világban egyaránt.

Dr. Hargitai László

.
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KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP
Wang, az utazó kínai misszionárius

Evangélikus Elet 1995. február 12.

48 fő t taníthatnak. A 48 ember mind
egyike eleget tanul ahhoz, hogy má
sokat képezhessen ki, így sokszo
rozva meg a kínai gyülekezeti mun
kások számát. Wang reméli, hogy 
az oktatóközpont fedezni tudja 
majd a hallgatók ellátását és okta
tási költségeit.

Wang úgy érzi, hogy a kínai élet 
megváltozásának köszönhetően a 
hosszabb, mint például egy hónapig 
tartó utazgatás, ma már nem tűnik fe l 
annyira a hatóságoknak, mint aze
lőtt. A gazdasági reformok nagymér
tékben megváltoztatták az országot. 
„Most sokkal több emberrel talál
kozhatok egy hónap alatt, mint 10 
évvel ezelőtt" -  vallja. -  „Sokkal szé
lesebb körű az információcsere... és 
azt hiszem. Isten ezzel új lehetősége
ket nyitott meg." Az utóbbi években 
tett számos utazása során Wang azt 
tapasztalta, hogy az emberek mint
egy 60%-a szívesen hallgatta, amikor 
barátként -  nem hivatalos evangélizá-

A S Z Á L Y  S Ú J T J A  M A L A W IT

Amíg Afrika déli országai, Ma
lawi szomszédai próbálják kihe
verni az 1992-es szárazság követ
kezményeit, addig Malawi, a 8 mil
lió lakosú ország maga még min
dig szörnyű aszálytól szenved. 
1994-ben egyes területeken az 
alapvetően szükséges élelmiszer-

P R O T E S T Á N S O K  V E R S E N G É S E  IN D O N É Z IÁ B A N

torként -  beszélt nekik a keresztyén- 
ségröl.

„Az emberek jónak tartják a 
gazdasági fejlődést, ugyanakkor 
sok-sok eddig ismeretlen problémá
val találják magukat szemben: 
munkanélküliség; honvágy; túl sok 
utazgatás; ellenőrizhetetlen dol
gok; kábítószer; fertőző betegsé
gek" -  magyarázza Wang. -  „1976 
előtt ezeket nem ismertük. A volt 
kommunisták ekként vélekednek: 
Az rendben van, hogy egyre több 
pénzünk van, s az autók száma is 
rohamosan nő... de sokkal több a 
bajunk is. Tehát mi mást tehetnénk, 
mint hogy visszahozzuk a régi szép 
időket?! — És ez nem is lehetetlen."

Addig is a bizakodó Wang, aki 
feladta szabad, ígéretes üzleti lehe
tőségeit, folytatja utazásait Kína- 
szerte egy szent cél elérésére.

(Megjegyzés: Wang nem a szereplő 
tényleges neve.)

Dr. Bálint Zoltán

nek csupán 17%-a termett meg. 
A következő nyolc hónap folya
mán az országnak mintegy fél
millió tonna élelmiszersegélyre 
lesz szüksége. E mennyiségnek 
eddig csak a töredékére kapott 
ígéretet nemzetközi szervezetek
től.

Miután elhelyezkedett vonatülé
sén Wang, a kínai üzletember, elő
vette Bibliáját, s elmélyülten olvasni 
kezdte. Útitársa, egy fiatal lány, 
hamarosan megszólalt.

-  Hát te meg milyen könyvet ol- 
vásol? Hadd nézzek én is bele!

‘ -  Nagyon szívesen odaadom -  
válaszolt Wang, s máris a mellette 
ülő férfi különös kérdésére kellett 
válaszolnia.
1 -  M it gondolsz, te bűnös vagy?
' -  Igen, az vagyok - fe le lt Wang.

A lány ekkor felpillantott a Bibliá
ból, s jeges tekintettel fordult hozzá.

-  Gonosz vagy! Te egy nagyon 
rossz ember vagy! -  mondta élesen.

-  Mért mondod ezt? -  csodálko
zott Wang.

-  A zt hiszem, a világon mindenki 
büntelennek születik -  felelt a lány 
- , s  a keresztyénség nem más, mint 
a nyugati országok eszköze arra, 
hogy megszállják Kínát. Még ma is 
csak legyőzni akarnak minket!

-  Ezt te honnan tudod? -  érdek
lődött Wang.

-  Éppen most fejeztem be a kö
zépiskolát -  hangzott a diadalmas 
választ - ,  a tankönyveimből tudom, 
hogy így van!

*

Wang maga is iskolába jár, csak
hogy egy evangélizátorképzőbe. 
Tanulmányait most félbeszakította, 
s beutazva egész Kínát, azon fára
dozik, hogy megismerje az ország 
valós helyzetét. Célja, hogy üzleti 
érzékét is felhasználva, keresztyén 
vezetőképzőt alapítson Kínában.

Biztonsága érdekében teljes ti
toktartásra kényszerül. Még az ott
honában rendszeresen találkozó 
gyülekezeti vezetők is alig tudnak 
valamit. „Nincs szükségük rá, hogy 
ismerjék a részleteket" -  vallja.

Hat-nyolc tagú munkacsoport 
létrehozását tervezi, melynek négy 
tagja a házi gyülekezetek vezetői
nek képzésével foglalkozna, szemé
lyenként specializálódva a teológia, 
evangélizáció, diakónia és a lelki 
problémák kezelésének szakterüle
teire. A többiek feladata lelki ta? 
nácsadás és 'szer vezés lenne. Az^itr1 
tenzív, személyes, egy hónapig tartó 
képzés az oktató otthonában törté
nik majd. Ily módon minden oktató 
évente 12 embert, négyen összesen

Az Indonéziában élő batakok, 
akik 1865-től kezdődően tömege
sen tértek meg a kannibalizmus
ból, eddig a stabil keresztyénség 
mintaképei voltak egy muzulmán 
állam kellős közepén. Most azon
ban lelki versengés kezdődött a ta
gok között. Ami még ennél is rosz- 
szabb, egy széles körben elterjedt 
erőszakos küzdelem a gyülekezeti 
vezető posztokért, az épületekért

és tulajdonért, veszélyezteti In
donézia legnagyobb egyházának 
(2393 gyülekezet, 1 250 Q00 tag) 
puszta létét is. Szomorúan vázol
ja  a helyzetet egy régóta o tt élő 
misszionárius: „Mindig találnak 
valami okot a vitatkozásra. So
hasem tudnak megegyezni, hogy 
ki irányítsa az istentiszteleteket, 
vagy ki legyen felelős az épülete
kért.”

F Ó R U M T A L Á L K O Z Ó
A Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Bizottsága által az erdélyi, 

n délvidéki és felvidéki evangélikus ifjúsági vezetők számára szervezett konfe- 1 rencia keretében fúrom találkozót szervez 1995. február 22-én 15 órakor az 
Üllői út 24.1. emeleti tanácstermében. A találkozóra -  melyet az ÖRÖM
H ÍR is felvesz -  várjuk mindazokat, akiknek kérdéseik, javaslataik vannak, 
illetve kapcsolatokat szeretnének kialakítani, határainkon túli magyar test
véreinkkel.

Üzenet az ifjú pásztoroknak
Van talán már 30 éve is, amikor Zalaegerszegen, 

a Göcsej-múzeum néprajzi szobájában jártam. Egy 
öreg pásztor volt az őre. Az egyik sarokban az ő 
„szerszámai" voltak. Áhítattal simogatta, s magya
rázta nekem : ezt a nyűtt tarisznyát apámtól örököl
tem. Amikor haldoklóit, mondta: ezt rádhagyom, 
meg ami benne van.

A lelkipásztorok is kapnak a leköszönő nemzedéktől 
egy tarisznyát, s meg ami benne van. M it akasztott a 
nyakamba Z á s z k a l i c z k y  P á l  és D a n h a u s e r  
L á s z l ó ,  akik mellett káplánkodtam?

M i van a tarisznyában? „Telt ház" volt akkor az 
egyházban. Nem volt üres parókia. Sokan közülünk 
5-6 évig is káplánkodtak, mire egy szerény parókiára 
jutottak. (Nagyon hiányoznak a káplánt évek!) A pa
rókiák nem voltak összkomfortosak! Gémeskutunk 
volt Eleken, vizét csak tisztálkodásra lehetett használ
ni. Az ivóvizet 250 méterről, az artézi kútról kellett 
hordanom. Tállyán ugyancsak. Vegyes tüzelésű kály
hánk volt mindenütt. Gyenesen egy évig még villanyunk 
sem volt. Agyonnyúzott női kerékpárral jártam Tállyá- 
ról Monokra, Mádra, Szerencsre. Miközben Tállyán a 
bazaltbányában csillepakoló voltam. Legyen elég a ne
hézségek felsorolásából!

V o l t  abb an  a t a r i s z n y á b a n  j ó  is.  Mégpe
dig, ami a legfontosabb: eleven gyülekezetek. Evan- 
gélizációk, konferenciák sokasága ontotta az ébre
désben megfürdött embereket. Nagy töltekezések 
kora volt. Isten nagy bölcsessége rendezte ezt így, 
mert jö ttek  utána a szűk esztendők. Nem  7 volt ez, 
hanem jó  negyven. Ahol táplálták a tüzet, ott át
mentették a gyülekezetei. Ahol azonban ez hiány
zott, ott sivataggá vált a gyülekezeti élet. Sívó ho
mokká vált a templom...

Nyugdíjas vagyok már. M ú l t  év t a v a s z á n  a 
t a n é v z á r ó n  m e g k a p t a m  az  a r a n y  d i p l o m á t , 
s e z z e l  á t a d t a m  n é k t e k ,  f i a t a l o k n a k  az  
ö r ö k ö l t  t a r i s z n y á t , a m i t  1 9 4 4 -b e n  a k a s z 
t o t t a k  a n y a k a m b a .  Nézzük meg, mi van benne. 
Mint minden tarisznyában, ebben is van j ó  is,  
r o s s z  is.

Üresen tátong sok parókia. Nicsenek kápláni évek 
(sajnos). Iskolapadból egyenesen belehuppantok a 
gyülekezeti életbe, annak sűrűjébe. Segítségetekre van 
ebben az összkomfortos parókia. Nem kell gyalogolno
tok, vagy taposni a pedált, amikor a filiákba mentek. 
Autó vár rátok. Mégpedig mostanában nem is akármi
lyen! Bezzeg milyen volt B u t h i D é n es  autója! 
1955 tavaszán LMK-gyűlést tartottak Kapernaumban 
a veszprémi egyházmegye papjai. A z udvaron az egy
házmegye egyetlen autója, tulajdonosa a siófoki lelkész

volt. Egy ujjamon meg tudtam volna akkor számolni a 
kocsik számát, ami persze lelkészi magántulajdon volt. 
Buthy Dénes „autója”: csak az első szélvédő volt 
üvegből, a többi funírlemezből. Vén Skoda volt. Ne
hezen indult be, mint a csökönyös szamár. Telefon 
érkezett a püspöki hivatalból, hogy az esperes és az 
egyházügyi titkár 6 órára legyen Budapesten s le
gyen jelen a békegyűlésen. Tekertem jobbra-balra a 
menetrendet, de nem találtam olyan vonatot, ami 
Keszthelyről időben felért volna. Siófokról viszont 
volt. Meg van oldva a gordiuszi csomó: itt az autó, 
amivel időben megérkezhetnek Siófokra. Tizszer- 
tizenötször toltuk le a kapuig és vissza, mire mél- 
tóztatott elindulni. Ebéd után elindultak. Keszthe
lyen voltak a vásártéren, a mélyben köhögött egyet 
s leállt. Dénes piszkálgatta a motort, mire végre rá
jö tt a hibára: nincs benzin. Halász Béla esperes és a 
titkár a meredek Piac utcán tolta fe l  a főtérre, mert 
akkor csak ott volt benzinkút. Balatonmáriánál tar
tanak, amikor Halász Béla elkiáltja magát: „Dé
nes, állj meg!" Ijedtében rátaposott a fékre, mind
nyájan előrebuktak, s ijedten kérdezi Dénes: „Mi 
baj van, Béla bátyám?" A csendes válasz ez volt: 
„Te Dénes, ha megállítanak a rendőrök, mivel tu
dod igazolni, hogy ez autó?"

Van azért rossz is ebben a tarisznyában. Ahogy egy
szer írtam az újságunkban: „Hiányzik a fának a tör
zse." Felnőtt az elmúlt 40 évben egy nemzedék, akik 
nem jártak a templomba. Elszakadtak az egyháztól. 
Nem kis feladat vár rátok, hogy ezeket visszaszerezzé
tek. Úgy látom, csak egy út van: régi ez a magyar 
közmondás: „anyját követi a lány a templomba." Most 
megfordított ez a mondás: gyermeke vezeti anyját, 
apját a templomba. Rajtuk keresztül lehet visszanyerni 
a „törzset" az egyház számára. Kis kezek vezessék a 
dolgos nagyokat a templomba.

Lassan megtelnek a „nagy” parókiák, s elérkezünk 
talán oda, hogy a kis gyülekezetek népe is boldogan 
vezetheti gazdátlan parókiára megválasztott papjukat. 
Talán eljön az idő, amikor kitehetjük újra a táblát, 
hogy „M EG TELT’. Ne féljetek a kicsiktől! Sokszor 
megszégyenítik a nagyokat. Egy román író novellájá
ban olvastam: „A szamár azért ordít olyan artikulálat- 
lan hangon, mert túl magasan kezdi." Dunántúlnak 
talán legkisebb parókiája: Csögle. Innen indult el dr. 
F a b i n y  T ib o r  professzor, öt követte dr. R eu s s  
A n d r á s ,  a dékán, s öt K o v á c s  E t e l k a ,  az első 
magyar felszentelt parókus-lelkész. Ugye, szép név
sor? Áldást odaád az Isten, ahol üres „edényekre" 
talál!

Hernád Tibor

Hatvanéves találkozó
Már csak hatan élünk abból az 

évfolyamból, amelynek hallgatói 
hatvan évvel ezelőtt eljutottak a zá
ró vizsgákig a Pécsi M. Kir. Erzsé
bet Tudományegyetem Sopronba 
kihelyezett Hittudományi Karán.

Abban az időben Magyarorszá
gon három egyetemnek volt hittu
dományi kara. A Sopronba kihe
lyezett karnak eleinte nem volt ön
álló épülete, az evangélikus líceum 
épületében, a régi teológiai akadé
mia helyén szorongott. Itt mindösz- 
sze két előadóterme volt, melyben 
az előadások alatt még a katedra

-  Gyenge a hangom -  panaszol
ta egyszer Luther, mire Melanch- 
thon hozzáfűzte:

-  Mégis milyen messze hallat
szik!

Létszám
Württemberg reformátora, Jo

hannes Brenz (1499-1570) egyszer 
szinte üres templomban prédikált. 
Egyik lelkésztársa. csodálkozott 
ezen, s megjegyezte:

ezidén is megrendezi az immár négy 
évtizedes hagyománnyal biró Farsangi 
Imahetét. A Böjt előtti utolsó farsangi 
napokban egy héten keresztül terített 
asztalok mellett minden este Isten Igé
jét hallgatva készülünk Böjtre.

Az imahét estéin vendég igehirdetők 
szolgálnak.

Február 26-án (vasárnap): dr. Fa
biny Tibor professzor, 27-én: Donáth 
László, 28-án Madocsai Miklós lelké-

Egyházi és ökuménikus konferenci
ák, találkozók, látogatások szolgálatá
ra magasfokú nyelvismerettel, egyházi 
háttérrel rendelkező munkatársakra 
van szükség. Az utánpótlás biztosításá
ra két évvel ezelőtt fordító-, és tolmács- 
képző tanfolyam indult. A tanfolyam 
az első két évben kísérleti tanfolyam
ként működött.

Miután a szükséges feltételek (anya
gi, személyi, tárgyi) biztosítva vannak, 
1995. október 1-től egyetemi szintű 
(egyetemi oktatók közreműködésével) 
tartott német, francia, angol fordító-, 
és tolmácsképző tanfolyam indul. 1995 
március elejétől május végéig előkészí
tő tanfolyamot tartunk.

Az október 1-én induló tanfolym he
ti 3 x 2, az előkészítő heti 2 x 2  óra fog
lalkozást jelent, délután 5 órától.

Érdeklődők jelentkezését írásban 
kéijük, az ökumenikus Tolmácsképző 
székhelye címére: 1029 Kont Vezér u. 
22., a nyelvtudás, és eddigi tevékeny
ség, vallási motiváció megjelölésével.

Amikor szeretettel váijuk jövendő

dobogójának szélén is ültek hallga
tók.

Amikor mi beiratkoztunk, már 
felépült a Hittudományi Kar pom
pás épülete, a Deák téren, melynek 
északi végében az Evangélikus Ta
nítóképző Intézet állt. Ebben a taní
tóképzőben tanult dédöregapám, 
öregapám és édesapám. Mindhár
man a szülőfalumban, Pálfán hir
dették az igét, mint leánygyülekeze
ti tanítók. A hosszú Deák tér másik 
végében 1929. október 12-én tör
tént a Hittudományi Kar új épüle
tének felavatása. Városszerte nagy

-  Ilyen kevés ember kedvéért én 
aligha mennék fel a szószékre.

Erre Brenz egy kútra mutatott 
és azt mondta:

-  Tudja kegyelmed, mi ennek 
a kútnak a legfőbb erénye? Osz
tályrésze az, hogy mindig egy
azon bőséggel szolgáltasson vi
zet, ha soha, ha kevesen vágy
nak inni belőle. Ezzel példázza, 
mi a tiszte az isteni ige szolgái
nak. Ők se becsüljék le a kicsiny 
nyájat.

szék, március 1-jén és 2-án: Túrmeze 
Erzsébet diakonissza főnökasszony, 
március 3-án és 4-én Balikó Zoltán ny. 
lelkész. Böjt első vasárnapján de. fél 
11-kor ünnepi úrvacsorái istentisztelet
tel fejeződik be a sorozat, amelynek 
igehirdetési szolgálatát szintén Balikó 
Zoltán ny. lelkész végzi.

Az esti alkalmak 6 órakor kezdőd
nek. Az alkalmakra szeretettel vár min
denkit a csömöri gyülekezet. 
„Felüdítem a fáradt lelket, és megelégí
tek minden elcsüggedt lelket.” (Jer 
31,25)

kollégák jelentkezését, néhány dologra 
szeretnénk felhívni a figyelmet:

-  Az eddigi évektől eltérően a hason
ló tanfolyamoknál szokásos tandíjat 
kell felszámítanunk;

-  A tanfolyam anyagának elvégzésé
hez az órákon való részvételen kívül 
komoly, otthoni, egyéni munka szüksé
ges;

-  A tanfolyamon jó  eredményt elérő 
hallgatókat lehetőség szerint igénybe 
vesszük egyházi jellegű rendezvénye
ken tolmáácsolásra, illetve a rendezés
ben való közreműködésre, de biztosíta
ni sem az alkalmak számát, sem az 
elérhető jövedelmet nem tudjuk. Az el
múlt évben végzett hallgatók közül né- 
hányan 2-3 alkalommal már az év vé
gén dolgoztak szinkron-tolmácsként.

A jelentkezőket behívjuk egy megbe
szélésre, melynek időpontjáról és he
lyéről mindenkit értesítünk.

A találkozás és együttműködés re
ményében szívélyesen üdvözöl:

Az ökuménikus Fordító- és 
Tolmácsképző 

vezetősége

ünnep volt, melyen megjelent az or
szág akkori kormányzója, Horthy 
Miklós is; eljött Pécsről az anya
egyetem teljes tanácsa, élén a rek
torral, aki átvette az épületet, meg
tartotta a tanévnyitó ünnepséget, és 
egyetemi polgárrá avatta az újon
nan beiratkozott hallgatókat, ez al
kalommal a mi évfolyamunkat.

Felejthetetlenül szép ünnep volt; 
megnyílott előttünk a márványlép
csős palota, felkínálta nekünk ké
nyelmét, világos termeit és benne a 
tudományok sokféleségét, melyek 
arra hivatottak, hogy alkalmas esz
közei legyenek az evangélium hittel, 
tisztán és igazán történő hirdetésé
nek.

Mi, elsőévesek, akkor még nem 
tudtuk kellőképpen értékelni az új 
épület áldásait, annál inkább azok a 
hallgatók, akik két-három évet az ősi 
akadémia helyiségeiben töltöttek el.

Mi hatan, akik ilyen ünnepélyes 
keretek között lettünk az egyetem 
polgárai, csupán egyötöde vagyunk 
az akkori évfolyamnak. Közülünk 
is csak négyen lehettünk együtt a 
múlt év novemberében megtartott 
találkozón: 80 éven felül sokféle be
tegség környékezi meg az idős em
bert.

Nem tudott közöttünk lenni Ba- 
ráth József és dr. Lehel László, aki
ket szeretettel emlegettünk az össze
jövetelen. Jelen volt Detre László, 
Megyer Lajos, Takács János és jó
magam. Az együttlét azzal indult, 
hogy előretekintettünk, az ismeret
len jövő felé. Közel van a küszöb, 
melyet nekünk is át kell majd lépni. 
Ismeretlen ugyan számunkra a jö
vő, de abban mindannyian bizo
nyosak vagyunk, hogy Megváltónk 
keresztje onnan is felénk ragyog, és 
azt mondja: Szeret az lsten! A ba
ráti beszélgetés témája aztán a jelen 
lett, és nem a múlt. Természetesen 
gyermekeinkről, unokáinkról és déd
unokáinkról beszélgettünk. Megje- 
lent körűnkben dr. Harmati Béla 
püspök is. Igével köszöntött és arra 
biztatott bennünket, hogy mint a 
múlt tanúi, jegyezzük fel annak ér
tékeit és eseményeit. Szavai felidéz
ték azokat a mondatait is, melyek 
a főváros és közvetlen környéke 
nyugdíjas lelkészeinek találkozóján 
tartott megnyitó beszédében hang
zott el. „Köszönjük nektek, hogy 
egyházunkat átmentettétek a múlt 
megpróbáltatásain!" Majd együtt 
imádkoztunk.

Püspökünk látogatása után még 
együtt maradtunk, és meghallgat
tuk Megyer nagytiszteletű asz- 
szonyt, aki férje verseit szavalta, és 
saját szerzeményű dalait énekelte.

Az induló vonatok és a siető al
kony búcsúzásra kényszerítettek 
bennünket. Takács János is igyeke
zett a vonathoz, hogy időben haza
érjen hódmezővásárhelyi gyüleke
zetéhez, ahol még ma is szolgáló 
lelkész.

Mátis István

PR É D IK Á C IÓ S G Ö R B E T Ü K Ö R

Hangerő

HC-BM

A CSÖMÖRI 
GYÜLEKEZET

Tolmácsképző

PILISCSABAI CSENDESHETEK, 
KONFERENCIÁK

A piliscsabai Bétel missziói otthon 1995. éves programját 
Isten iránti hálával tervezzük, mivel az új, átadásra került 
szállásépülettel nagyobb létszám részére tudjuk biztosítani az 
elcsendesedést, pihenést.

A létesítményben 71 fő t  tudunk megfelelő színvonalú szál
lással elhelyezni a 9 db egyszemélyes és a 21 db háromszemé
lyes szobákban. Ezenkívül szükség esetén, a régi konyhaépü
letben, többágyas szobákban további 30-40főnek van elhelye
zési lehetősége.

Erre az évre eddig bejelentett alkalmak az alábbiak: (záró
jelben adjuk a bejelentett, várható létszámot.)

febr. 3-5. teológusok (20 fő)
10-12. MEVISZ + angyalföldi gyér. (45 fő)
17-19. KIÉ (40-50 fő)
24-26. Zugló (35—40 fő)

márc. 3-5. pomázi ref. ifj. (30 fő)+ egyetemi ifj. (15 fő)
10- 12. budavári gyülekezet 
17-19. KIÉ (50-60 fő)
24-26. MEVISZ
márc. 31.-ápr. 4. pestlőrínci-kispesti ifjúság

ápr. 5-10. kölni gyülekezet (50 fő)
21-23. MEVISZ hittanverseny (130-140 fő)
28-30. zuglói ifj. (30 fő) + MEVISZ

máj. 4-7. budavári gyülekezet 
máj. 7. budai egyházmegyei ifj.
11- 13. Bethánia szolgálók (30-40 fő)
17-19. Deák-téri gimn. (65 fő)
26-28. rákospalotai gyűl. (30 fő)

jún. 1-4. Bethánia egyesület 
8-11. német csoport (40 fő)
14-18. FÉBÉ konferencia 
19-24. EKE családos hét 
jún. 26.-júl. 1. EKE felnőtt konferencia

júl. 5-8. külmissziói konferencia 
10-15. budai-pesti egyházmegye 
17-22. országos ifjúsági konf.
24-30. KIÉ konferencia^

\ ________

júl. 31.-aug. 5. EKE ifjúsági konf.

aug. 7-12. országos ifjúsági konf.
16- 20. FÉBÉ konferencia
21- 30. KIÉ konferencia

szept 1-8. Neuendettelsaui csoport
11- 13. diakóniai konf. (60 fő)
15-17. pomázi ref. ifjúság (30 fő)
22- 24. zuglói gyülekezet (30 fő)

szept 29.-okt 1. KIÉ konferencia (100-120 fő)

okt. 6-8. budavári ifjúság
12- 15. diakóniai konferencia 
20-22. pestlőrinci ifjúság 
26-29. német csoport (30 fő)

nov. 3-5. rákosszentmihályi gyűl.
17- 19. KIÉ

dec. 1-3. MEVISZ

Az energiaár emelése és a várható élelmiszerár emelke
dés miatt a részvételi dijat napi 500 forintra kellett fe l
emelnünk. Kérjük gyülekezeteinket, hogy támogassák 
anyagitag is azokat a testvéreket, akik szívesen jönnének 
alkalmainkra, de ez az emelt részvételi díj esetleg számuk
ra nehézséget jelent.

A missziói otthonunkat, nagyobb központi támogatás nél
kül, csak úgy tudjuk fenntartani, ha májustól szeptemberig 
terjedő öt hónapban átlagosan 60 fő  vesz részt az alkalmain
kon. Kérjük a szervező testvéreket, hogy ennek figyelembe 
vételével próbálják toborozni a résztvevőket. Ha erre nincs 
lehetőség, akkor párhuzamosan, két csoport tartson konferen
ciát a missziói ottonban. Ezért kérjük, hogy akik még nem 
tették meg, vagy most jelentkeznek, közöljék a várható létszá
mot is, hogy ne legyen gazdaságtalan az üzemeltetés, vagy ne 
keletkezzen zavar az esetleges helyhiány miatt. A jelentkezést 
továbbra is Varga Gábor otthonvezetönél kérjük megtenni. 
(Bétel Evangélikus Missziói Otthon, 2081 Piliscsaba, Széche
nyi u. 8-12. Tel.: 06-26/375-218)

P. GY.-V. G.
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/ - -----— N A P R Ó L N A P R A ■\ A VASÁRNAP
Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a Te nagy 

! irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Dán 9,18

VASÁRNAP Az Istennek van ereje ahhoz, hogy megsegít
sen vagy elbuktasson. 2Krón 25,8 (Mt 6,13; Mt 20,1—16a; 
lK or 9,24-27; Zsolt 62). Akkor miért félünk? Miért va
gyunk reménytelenek? Miért nem kérjük Isten erejét, segít
ségét bátrabban? És ha valamiben sikerre vezet az Isten, 
miért az önbizalmunk nő meg, a hála és az Istenbe vetett 
bizalom helyett? Rászorulunk, hogy Isten kudarcokkal 
neveljen minket, ő  a kevélyeknek ellenáll, az alázatosok
nak pedig kegyelmét adja.

HÉTFŐ Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek 
nagy jutalma van. Zsid 10,35 (Jer 39,18; Jer 9,22-23; Róm 
8,26-30). Az ember sok mindenre próbál vigyázni életé
ben: egészségére, szeretteire, vagyonára, munkahelyére. 
A bizalmunkat és a reményünket veszítjük el legkönnyeb
ben. Pedig enélkül a többi is értéktelenebbé válik, fölöttük 
való örömünk megkeseredik. Vigyázzunk inkább minde
nekelőtt Isten iránti bizalmunkra! így lesz életünk békésebb 
és örömteli, és a terheket is könnyebben hordozhatjuk.

| t  k ÉDD A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó 
beszéd haragot támaszt. Péld 15,1 (Mt 11,29; Dán 9,18-24; 
Róm 8,31-39). A szív teljességéből szól a száj. Kérjük tehát 
Urunkat, legjobban szivünk békéjét és szeretetünket erősít- 

I se meg.
Megváltónk kérünk téged, Adj érző, meleg szivet!
Áldj meg minket jó  szóval. Egymást vigasztalóval!

I Ne legyen hangunk érdes, ítélő, fensőbbséges! 
m Te töltsd meg szeretettel A szivünk, égi Mester! (471. ének)

SZERDA Jézus ezt kérdezte: „Mit akartok, mit tegyek 
veletek?” ő k  így feleltek: „Azt URam, hogy megnyíljék a 

I szemünk.” Mt 20,31-34 (lM óz 18,3; 2Pét 1,16-21; Róm 
I 9,1-15). Jézus megkérdezi, mit kívánunk, és ezzel kérésre, 

imádságra buzdít minket. A vakok nem pénzt vagy támo- 
I gatást kérnek tőle I  miként másoktól szokták - , hanem a 

legnagyobbat: a gyógyulást, a látás csodáját. Ne szégyell

jük mi sem a legnagyobbat kérni, mert URunk megadhatja 
nekünk! Csak kéijük előbb a látás csodáját, hogy meglát
hassuk : a legnagyobb, a legfontosabb számunkra is a gyó
gyulás. Nemcsak testünk, hanem lelkünk egészsége.

CSÜTÖRTÖK Ha valami baj éri a várost, nem az ÚR 
hlozza-e azt? Ám 3,6 (Mt 10,29-31; lKor 3,5-10; Róm 
9,6-13). Gyönyörködne az ÚR a mi gyötrelmeinkben? 
Nem. 0  az örökkévalóság felől szemléli életünket, és a 
kisebbik bajt hozza ránk. Földi életünk minden gondját 
javunkra tudja forditani. Edzi vele hitünket, szeretetünket, 
áldozatkészségünket: lelkileg tesz gazdaggá minket. Ne
hogy 60-70 évnyi kényelmes földi élet után az örökkévaló- I 
ság gyötrelme váljon ránk.

PÉNTEK A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon 
úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsé
tek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; 
hálaadással énekeljetek szivetekben az Istennek. Kol 3,16 
(Ézs 42,10; Mai 3,13-20a; Róm 9,14-24). Azért vagyunk 
kesergő, örömtelen keresztyének, mert Krisztus beszéde 
csak átfut rajtunk, csak megérint, de nem lakik bennünk. 
Ha állandó helye lenne életünkben, akkor természetes érzé
sünk lenne a hála, akkor egymásra is jobban figyelnénk. I 
A bennünk lakó ige képessé tesz arra, hogy tanítsuk, erő- I 
sítsük, sőt, intsük is egymást. És így együtt haladjunk előre I 
Istent dicsérve az örök élet útján.

SZOMBAT A reménységben örvendezzetek, a nyomorú
ságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. 
Róm 12,12 (Ézs 8,17; Lk 17,7-10; Róm 9,25-29). A re
mény Isten ajándéka, amely a legnehezebb helyzetben is 
segít előre tekinteni és örülni. A nyomorúság Isten akara
tából vagy tudtával tör ránk. De nem azért, hogy tönkrete
gyen, hanem hogy meglássuk: „Boldog az az ember, aki a 
kísértés idején kitart”. Az imádság lehetősége is Isten aján
déka: ezáltal növelhetjük reményünket és örömünket, 
megrövidíthetjük a nyomorúság napjait.

Dr. Zsednai Józsefné I

i

Megrezdül a háló...

Tudjuk, hogy a futballmeccsen 
az a legszebb pillanat, amikor sike
rül gólt rúgni, amikor megrezdül a 
háló. Sok ezer néző tomboló öröm
mel éli át a pillanatot, a játékosok 
körülveszik, ölelgetik a sikeres csa
tárt. Megrezdül a háló...

De vannak más hálók is, ilyen 
például a pók hálója. Érdemes 
megfigyelni, ahogy mesteri ügyes
séggel megszövi, aztán elbújik a 
sarokban és vár. És amikor egy 
gyanútlanul röpködő légy belega
balyodik, a pók azonnal észreve
szi: odasiet és még jobban körülte
keri a hálóval.

Valóban érdemes olykor így 
szemlélődve szétnézni a látható vi
lágban, mert például állatok élete 
is sokszor örökkévaló dolgokra 
tud megtanítani. Engem a pók vi
selkedése a bűnre emlékeztet.

Ha bármilyen bűnt elkövetünk, 
azonnal „megrezdül” az ördög há

lója. Ez azt jelenti, hogy ő azonnal 
felfigyel. Elég egy gyűlölködő szó, 
egy tisztátalan pillantás, egy kétér
telmű mondat, egy keserű és lázadó 
kifakadás -  és ő boldogan odaro
han, mert tudja, hogy itt lehet keres
ni valamit. Ha ajtót nyitok bármi
lyen bűnnek, ezzel „felcsigázom az 
ördög étvágyát”. Odasiet. Belefon 
még jobban a hálójába. Hogyan? 
„Megfűszerezi” a bűnt, hogy az még 
kívánatosabb legyen, még jobban 
ingerelje az embert. Mindenki ta
pasztalja, milyen kellemes íze tud 
lenni egy kis ítélkezésnek, irigyke
désnek, kárörömnek. De a Biblia 
feltárja a nagy igazságot, ami ellen a 
bűnnel játszadozó emberek mindig 
tiltakoznak; aki a bűnt cselekszi, 
szolgája a bűnnek. (János 8,34).

Múltkor a temetőben felfigyeltem 
egy macskára. Nyugodtan ült a fű
ben, miközben szemeit nem vette le 
a lába előtt vergődő egérről. A man

csát se kellett már rátenni, a közellé- 
tével megdermesztette az egeret. Ha 
az egér megmoccant, nyugodt moz
dulattal rátette a mancsát.

Ugye, tudod, hogy így van a 
bűnnel is? Jaj annak, aki játszani 
kezd vele! Mert belekerül egy kilá
tástalan helyzetbe. Nem képes ab
bahagyni, és úgy játszik vele a bűn, 
mint a macska az egérrel... Nincs 
semmi esélye.

De -  hála Istennek, a hasonlat 
mégis sántít. Mert a bűnben vergő- 
dőnek van egy esélye. Valaki még
iscsak szét tudja tépni a bűnnek a 
hálóját. Mert a fenti igének folyta
tása is van; „ha a Fiú megszabadít 
titeket, valóban szabadok lesztek” 
(Ján 8,36).

Ez a szabadítás Jézus Krisztus 
kereszthalála által a Golgotán már 
valósággá lett. De számomra csak 
akkor lesz valósággá, ha ezt hittel 
személy szerint magamra vonatkoz
tatom. Ez a hit szabadít ki a bűn 
hálójából.

Gáncs Aladár

KÉSZÜLÜNK A NŐK VILÁGIMANAPJÁRA

Keresztyénség és tradíció Ghanaban (4)

Ghana lakosságának körülbelül 
a fele valamilyen keresztyén feleke- 
zethez tartozik, 35% az ősi pogány 
hit követője, 15% pedig mohame
dán.
•  A gyarmatosítással kezdődött el 
Ghana népének misszionálása. 
A katolikus hit felvétele 1503-ban 
egyben a gyarmatosítás elismerése 
is volt. Az első katolikus misét az 
Elmina erőd mellett ünnepelték, 
1300 ember keresztelkedett meg 
ekkor. Hogy a két cél: gyarma
tosítás és misszió mennyire ösz- 
szefonódott, mutatja, hogy az 
1576-i felkelés során nemcsak a 
portugál gyarmatosítókat fogták 
el, hanerii lerombolták a templo
mokat, és megölték a papokat 
is.

A 19. század új missziói hullá
ma a protestáns egyházak részé

ről indult el. A különböző német 
missziói társaságok, köztük a 
bázeli és brémai, nagy hangsúlyt 
fektettek a hitébresztés mellett a 
tanításra. A bázeli missziónak 
már 1880-ban 45 iskolája volt. 
De megjelentek újra a katolikus 
misszionáriusok is, akik ugyan
csak az iskolai oktatást is végez
ték, mégpedig a különböző 
nyelvjárások felhasználásával. 
Emellett a korszerűbb mezőgaz
dasági munkát, a kézműipart is 
igyekeztek fejleszteni.

Jelenleg Ghanaban a római 
katolikus, apglikán, evangélikus- 
presbitériánus, baptista, metodis
ta vallás mellett terjednek a ka
rizmatikus mozgalmak, a Jehova 
tanúi és a mennoniták is hódíta
nak.

Amikor a ghanai -  de ez áll 
egész Afrikára is -  keresztyénség- 
ről beszélünk, tudnunk kell azt, 
hogy az ősi hit, a tradicionális ele
mek mélyen gyökereznek a nép lel
kében. S ez nemcsak azokra áll, 
akik még mindig a régi hitet köve
tik, hanem mindenkire. Az ősi ha
gyományok át- meg átszövik a 
mindennapi élet egészét. A hagyo
mányok ápolása, a gazdag kultú
ra, a közösségi érzés, mely az ősö
ket és utódokat összeköti, annyira 
hozzátartozik a nép életéhez, hogy 
enélkül gyökértelenné válnak. 
Mindezekkel az ősi formákkal, 
kultúrával szemben a keresztyén
ség nagyrészt „európai” maradt, 
istentiszteleti formájában, liturgiá
jában, kifejezésmódjában, dallam

kincsében stb. Ezért -  és ebben a 
római katolikus egyház, az ún. „fe
hér atyák” járnak az élen, egyre 
erősebb a törekvés arra, hogy a 
gazdag afrikai tradíciót be kell épí
teni az egyház hitéletébe. Az egy
házat : afrikaivá kell tenni, hogy az 
afrikai nép azt magáénak fogadja 
el.

A cél tehát az, hogy az igaz 
keresztyén hitet, a tiszta tanítást 
megőrizve, felvegyék az egyház 
életébe és szolgálatába azokat a 
hagyományokat és formákat, 
melyek nyomán az afrikai ember 
sajátjának érzi a keresztyén val
lást. Ilyenek a tradicionális 
hangszerek használata a liturgiá
ban, sőt, az öröm kifejezésére a 
tradicionális táncok beépítése az 
istentiszteletbe. Egy érdekes pél
dát olvastam, ami szintén ezt fe
jezi ki. Jézus szőlőtő példázata 
idegen a ghanai embernek, hi
szen életében nem látott még 
szőlőt. Viszont jól ismeri a man
gófa enyhet adó árnyékát, ízes 
gyümölcsét, gondozását, hogyan 
tisztítják meg a száraz ágaktól, 
így „változik meg” a példázat, 
válik érthetővé, hogy a szőlőtőt 
mangófával helyettesítik be.

így kell ghanai keresztyén test
véreinket látnunk, másságukat, 
számunkra idegen szokásaikat, 
melyekkel hitüket megélik, elfo
gadnunk, és különbözőségeink el
lenére az egy Urat látni, aki ben
nük és bennünk is munkálkodik.

Keveháziné Czégényi Klára

IRÁNYVÁLTÁS A KERESZT FELÉ
lKor 3,1-8

Hetvened vasárnapján új tájé
kozódási pont felé fordul figyel
münk. Advent első vasárnapjától 
a legutóbbi napokig Jézus emberré 
születése volt az a középpont, 
amelyre figyeltünk: A karácsonyi 
Gyermek születése; az angyalok, 
pásztorok és a napkeleti bölcsek 
bizonyságtétele; Simeon és Anna 
hálaéneke a jeruzsálemi templom
ban; Jézus megkeresztelése a Jor
dánban, és az első messiási jel Ká- 
nában. A mai ünnepnaptól kezdve 
az idő múlását már nem a kezdet, 
hanem a végső cél felől számoljuk.

Elindulunk böjt felé igaz 
megtéréssel

Hetven napunk van arra, hogy 
Jézust kövessük kereszthaláláig, és 
húsvét reggelén ismét egy új idő
számítás vegye kezdetét. Á mai va
sárnap olyan időszak az életünk
ben, amikor az ember tudatára éb
red, hogy „kenyere javát már meg
ette”. Túl van élete delén, és ezen
túl már nem erősödik, hanem 
gyengül a szervezete. Nincs ebben 
semmi rendkívüli, semmi tragikus. 
Sőt, éppen Isten áldását kell meg
köszönnünk, hogy életidőnk hát
ralevő szakaszát is jól átgondoltan 
megtervezhetjük, nyugodttá és biz
tonságossá tehetjük. Pál apostol 
azt írja a korinthusi gyülekezet 
tagjainak, hogy „Krisztusban kis
korúak”. Csak a testi életet figyelik 
és értékelik. Azt, hogy ki ültet és 
öntöz. De megfeledkeznek arról, 
aki a növekedést adja. Olyanok, 
mint a kisgyermek, aki csak azt 
tudja, hogy számára mi okoz örö
möt vagy fájdalmat. De aki törő
dik vele, annak milyen gondjai, 
fájdalmai és örömei vannak, arra 
már nem gondol. Természetes ön
zésével kiköveteli, hogy tisztán, 
jóllakottan, nyugodt légkörben él
hessen. Ezzel megelégszik és a kör
nyezetében élőkkel már nem törő
dik. Ilyen lelki csecsemők azok az 
emberek, akik viszályt szítanak, és 
Jézus helyett önmagukat vagy 
mást állítanak a középpontba.

„Én Pálé vagyok -  én pedig 
Apollósé”

Az a fontos, hogy ki keresztelt 
meg? Nem az, hogy meg vagyok 
keresztelve? Az a fontos, hogy me

lyik gyülekezet tagja vagyok és me
lyik lelkésztől hallom Isten igéjét? 
Azokban hiszek, akik „ültetnek” 
vagy „öntöznek” ; vagy abban, aki 
a „növekedést adja”? Itt az ideje, 
hogy kinőjünk a csecsemőkorból, 
és felnőtt emberekként megtérjünk 
Jézushoz, aki kereszthalálával és 
feltámadásával keresztelt meg 
minket, hogy az övéi legyünk! 
Őbenne kell felnőtté válnunk, 
hogy végezhessük az ültetés és ön
tözés munkáját az Egyházban. 
Mert csak Ő az igazán fontos, a 
nélkülözhetetlen, mi mindannyian 
pótolhatók vagyunk. A küldeté
sünket ugyanúgy Tőle kaptuk, 
mint elődeink és a minket követők. 
Akiknek olyan hitük van, mely vi
szályt szít, bizony csak gondozásra 
szoruló csecsemők, mégha önma
gukat az életkorukra hivatkozva a 
felnőttek közé sorolják is. Szeres
sük őket, mert velük együtt követ
jük Jézust a kereszt felé! Akik 
Krisztusban hiszünk, mindannyi
an az övé vagyunk. Ő nevel felnőt
té a hitben, hogy viták nélkül él
hessünk békességben, egymást 
megbocsátó szeretettel hordozó 
közösségében. Egy hittel és egy 
szívvel hozzá

IMÁDKOZZUNK 
Üdvözítő Urunk! Hálás szívvel kö

szönjük bűntől és haláltól szabadító sze- 
retetedet. Add nekünk megígért Szent- 
lelkedet, hogy fenntartás nélkül bízzunk 
benned, és tudatosodjon bennünk, hogy 
a tied vagyunk. Növeld bennünk a tőled 
kapott hitet, hogy ne civakodjunk egy
mással és ne tartsunk senkit se pótolha
tatlanul fontosnak Anyaszentegybá- 
zadban. Ébressz őszinte bűnbánatra, és 
ne engedd el kezünket a keresztúton, 
melyen születésünktől vezetsz örökkéva
ló célunk felé a te országodba. Légy 
segítségünkre, hogy a tőled áradó szere
tettel és békességgel élhessünk!

Rezessy Miklós

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.20-tól a 49 m-es rövidhullá
mon
február 11. szombat: Missziói Híradó 
február 12. vasárnap: Blázy Árpád áhí
tata
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMEN
ZENÉS ÁHÍTAT 

február 19-én, vasárnap 18 
órakor

a Deák téri templomban 
A STOCKHOLMI BAROKK 

KAMARAEGYÜTTES 
közreműködésével 

Susanna Laurin -  blockflőte 
Frédiik Anderberg 

-  barokkhegedű 
Anders Modigh -  barokkcselló 

Pia örjeheim -  csembaló 
Igét hirdet:

Dr. Hafenscher Károly

Az Evangélikus Börtönmisszió keres 
szerény díjazás mellett olyan segítőket, 
akik varrást, gitározást tanítanának, 
kosárlabdázással, testneveléssel szol
gálnának lányoknak, fiúknak a M ar
kóban. -  I M A : a 16 éves Tímeáért, aki 
drogos volt és most életunt az „előze
tesben”. Egyéves kislánya odakint há
nyódik.

BUDAPEST-ANGY ALFÖLD 
A Budapest Angyalföldi gyülekezet

ben 1995. február 12-én du. 4 órai kez
dettel szeretetvendégség lesz, amelyen 
dr. Fabiny Tibor professzor „Egyhá
zunk kulturális öröksége gyűjteménye
ink tükrében” címen tart előadást.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
nak.

A Kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén 1995. február 12-én du. 
4 órakor a zuglói református templom 
mögötti imateremben (Bp. XIV.,. Li- 
manova tér 11.) bemutatásra kerül „A 
holdon járt ember üzenete” videofil
men, és Fekete Imre ismertetése AL
BÁNIÁRÓL.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája február 12-én, vasárnap 
estére: Imádkozzunk azokért, akik a 
számukra is szükséges javaikról le
mondtak és erejüket sem kímélve, cso
magot küldtek a börtönben élő embe
reknek.

A Keresztény-Zsidó Társaság követ
kező előadását a MAZSIKE Klubjá
ban (VII., Garay u. 48.) tartják. A zsi
dóság Jézus-képének változásai cimen 
Fabiny Tamás kőbányai lelkész tart 
előadást.

Országos papné csendesnap

Az ez évi országos papné csen
desnapot 1995. március 25-én 10 
órai kezdettel tartják a budapesti 
Deák-téri Evangélikus Gimnázi
umban (Budapest V., Sütő u. 1. 
II. em.). Erre az alkalomra az er
délyi papné testvérek is meghívást 
kaptak.

A csendesnap összefoglaló cí
me:

Életforma, hivatás vagy 
foglalkozás-e a papnéság?

Az útiköltséget és az étkezés 
díját az Országos Egyház fedezi. 
Valamennyi aktív, nyugdíjas és 
özvegy papnék, lelkésznők és fér
jeik jelentkezését szeretettel várja 
az Északi Püspöki Hivatal (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
24.) március 1-ig.

KORÁLKÖNYV (2. kiadás) kapha
tó a Sajtóosztály Könyvesboltjában 
(Üllői út 24.). Ára: 682,- Ft (ÁFÁ- 
val).

A JÉNAI ÉS AZ ESSENI 
EGYETEM

meghívására dr. Szabó Lajos teológiai ta
nár 1995. január 16—18-ig vendégelőadá
sokat tartott a két egyetemen. Jénában, A  
világvallások kihívása Európában a társa
dalom és az egyház számára. Esettanul
mány: Magyarország” ; Essenben pedig 
„A hitoktatás esélye és problémája. Á ma
gyar modell elemzése” címmel. Az előadá
sokat fórum, majd a meghívó tanárokkal 
való konzultáció követte a hittanárkép
zés kérdéseiről. A vendéglátó professzo
rok dr. Herbert Schulze es dr. Udo Two- 
ruschka valláspedagógusok voltak.

GUSZTÁV ADOLF 
SEREGE MÉGIS 

GYŐZÖTT!
Lapunk január 22-i számában nem 

csekély tévedés csúszott be a 400 éve 
született, nevezetes svéd királyról 
szóló címoldali cikkbe. A történelmi 
valóság: a svéd „kicsiny sereg” kirá
lyának hősi halála ellenére sem csüg
gedt el, hanem kivívta a győzelmet a 
protestánsok védelmében! (Mellesleg 
a csata 1632. november /6-án volt, 
nem 6-án.)

B. M.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 199 5 . február 12.
I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 

Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bozóki 
Éva. XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9, Balicza 
Iván. Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor. Pcsthidegkút II., Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Szilas Attila. Csillaghegy III., Mátyás 
kir. u. 31. de. 10.; Óbuda IB., Dévai B. M. 
tér de. 10. Bálint László. Újpest IV., Lelbs- 
tück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos. V., 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; 
de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 5. szere
tetvendégség. VII., Városligeti fasor 17. de. 
11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Szirmai Zol
tán. v m „  tpjjöi út 24. de. fél 11. Kertélsz 
Géza. Vm ., 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. Kinczler Irén. IX., Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál. Kőbánya 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 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., Né
metvölgyi út 138. de. 9. (családi) Ferenczy 
Erzsébet. Budahegyvidék XII., Tarcsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.); de. 11. (úrv.); du. fél 7. 
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György. XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György. XIV., Lőcsi 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., Juhos u. 28. Kistemplom de. 10. 
Szabó István. Rákosszentmihály XVI., Hő
sök tere. de. 10. dr. Karner Ágoston. Cinkota
XVI. , Batthyány I. u. de. fél 11. dr. Selmeczi 
János. Mátyásföld XVI., Prod ám u. 24. de. 9. 
dr. Selmeczi János. Rákoshegy XVII., Tesse- 
dik tér. de. 9. Fűke Szabolcs. Rákoscsaba
XVII. , Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kosa Lász
ló. Rákoskeresztúr XVII., Pesti út 111. de. fél 
11. Fűke Szabolcs. Rákosliget XVII., Gőzön 
Gyula u. de. 11. Kosa László. Pestszentlörinc 
XVIH., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kál
mán. Pestszentimre XVIII., Rákóczi út 83. 
ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán. Kispest XIX., Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú. Kispest, Hungária út 37. de. 
8. SzéU 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.

HETVENED VASÁRNAPJÁN az 
oltárterítő színe: zöld. A délelőtti isten
tisztelet oltári igéje: M t 13,44-46; az 
igehirdetés alapigéje: lKor 3,1-8.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán 1995. feb
ruár 26-án, vasárnap de. 10.05 órakor 
az acsai evangélikus templomból. Igét 
hirdet: Mekis Ádám lelkész.

A TV 1. Napkelte adásában február 
16-án, reggel fél 7 órakor evangélikus 
áhitat lesz.

A TV 1. „Jó reggelt Istenem” adásá
ban február 18-án réggel 8.05 órakor 
evangélikus műsort közvetít, a Bécsi ka
pu téri ifjúsági előadásában ifj. Hafen- 
scher Károly lelkész vezetésével.

Az EVANGÉLIKUS ÉRTEL
MISÉGI MŰHELY legközelebbi 
találkozóját 1995. február 15-én, 
szerdán este fél 7-től fél 9-ig tartja 
a Deák téri Evangélikus Gimnázi
um dísztermében (V., Sütő u. 1.). 
Program: Aktuális evangélium- 

hirdetés -  előadás meg
beszéléssel: dr. Hafen- 
scher Károly 
Áhítat: Schulek Mátyás 
gimnáziumi igazgató 

Minden érdeklődőt szeretettel hí- 
vünk es varunk.

A Máriaremete-Hidegkúti ökumenikus 
Iskola tanítót és napközist keres a következő 
tanévre. Jelentkezéseket önéletrajzzal az 
alábbi rímre várjuk: Széphalom 1029 Buda
pest, Garamvölgyi út 21.

Festői környezetben Balatonhoz, Hévíz
hez közel épülő, teljes ellátást biztosító idő
sek otthonházába jelentkezéseket fogadunk 
el, öröklődő bekerülési lehetőséggel. 
Napfény Otthonház, 8316 Várvölgy, Kos
suth L. u. 67.

Evangélikus
É let

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 é s  a 
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(940076/20)
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 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg é s  nem adunk vissza!
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HATVANAD 
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
E V Ä N G E Ü K Ü S

HETILAP Á RA: 30 Ft

Ha szabad volna valamit irigyelni a földön
___________ az nem Michelangelo ecsetje,
_____________  sem Dante lángelméje,
_____________________ se Diderot tudása,
_________ hanem a hívő hite és nyugalma.

Paul Claudel

A TARTALOMBÓL

BÉKÉSBEN JÁRTUNK 
TÓTKOMLÓS

UTAID, URAM, MUTASD MEG!

SZOLGÁLAT
Az ifjú lelkész eskütétele

V Á L L A L D  A Z  E V A N G É L I U M O T  É S  B Í Z D  R Á  M A G A D !
Lelkészavatás Óbudán

Fülöp Attila  a Teológiai Aka
démia elvégzése után most kérte 
lelkésszé avatását. Abban a 
templomban állt az oltár elé, 
melyben egykor nagyapja, Fülöp 
Dezső szolgált lelkészként és 
amelyben gyermekkorában több
ször volt ő is igehallgató és ahol 
konfirmált is. Most az ige hirde
tésére, a lelkészi szolgálat felvál

lalására indult el ettől az oltár
tól.

Szebik Imre püspök, Bálint 
László esperes és dr. Fabiny Tibor 
professzor végezte az avatás szol
gálatát. A püspök Róm 1,16-ot vá
lasztotta útravalóul ezen az öröm
ünnepen, mely nem az emberi ténye
ző miatt vált örömünneppé, hanem 
mert megszólalt az evangélium.

A szolgálat útjára induló fiatal 
lelkésznek és a hallgató gyüleke
zetnek egyformán szólt a felszólí
tás: Vállald az evangéliumot! 
A betlehemi csillagon lehet tájéko
zódni, az eljött Jézus mindenkit 
magához ölel. Az evangélium vál
lalása az élet vállalása egyben. Vál
lalni és továbbadni kell, mert Isten 
jövőt kínál. Vállalni és nem szé
gyellni kell - ,  nem szégyen a meg
győződésünk !

Isten ereje nyilvánul meg az 
evangéliumban. Amit elkezd 
munkálni, az teljességre is jut. 
Ki kell próbálni, ráhelyezni az 
életünket. Nem a körülmények 
fogságában kell élnünk, hanem 
Isten szavára kell figyelnünk. 
Ezért kell személyesen rábízni 
magunkat.

Az istentisztelet zenei részében a 
család tagjai szolgáltak. A testvér, 
Fülöp Zsuzsa énekét a nagyapa, 
Tátrai Vilmos hegedűművész kí
sérte és orgonán a gyülekezet kán
tora, Kovács Márta játszott. A va
sárnap délelőtti istentiszteleti el
foglaltság ellenére is több lelkész
testvér volt jelen és áldotta meg az 
induló lelkészt.

Fülöp Attüát a püspök -  vüági 
állása fenntartása mellett -  a Bu
dai Egyházmegyébe küldte szolgá
lattételre, állandó helyettesként fő
ként és az Óbudai Gyülekezetben 
segít a családlátogatásokban.

ESPERESVÁLASZTÁS 
A PESTI EGYHÁZMEGYÉBEN

A Pesti Egyházmegye gyülekezetei a nyugdíjba vonulás folytán
megüresedett esperesi tisztségre, mely 1996. áprilisában jár le, 13
szavazattal 0Szirmai Zoltán

Budapest-fasori lelkészt választották meg. Kertész Géza józsefvá
rosi lelkész 2, Széli Bulcsú kispesti lelkész is 2 szavazatot kapott.

Isten áldása legyen az új esperes szolgálatán, a főváros pesti 
oldalán e jelentős egyházmegyében.

K ü l f ö l d i  e g y h á z i  h í r e k
A japáni földrengésnek evangéli
kus áldozatai is vannak. Kobe- 
ban Nada városrészében a legna
gyobb a szükség, összedőlt há
zak és a tűz pusztítása tarto tta 
rettegésben a lakosokat, akik 
közül számosán az érintetlenül 
m aradt Rokko-egyházi épületek
ben találtak menedéket. Segély- 
szervezetet is alakítottak, élelmi
szert, ruhát és konzerveket gyűj
töttek a mededéket keresőknek. 
A tokiói Evangélikus Teológiai 
Szeminárium nem csupán élelmi
szer segélyt küldött, hanem a 
hallgatók küzöl többen mentek 
Kobeba a mentési m unkálatok
hoz segíteni. Az evangélikusok 
rádiója tudósításában kérte az 
egész világon élő evangélikusok 
imádságát a rombadőlt templo-
mr>lf íiiiáénitégéért •. *■. jvv -,

Dániában először választottak 
női püspököt. Az első püspöknő 
Lise-Lotte Rebel (44). A LVSZ 
teológiai és tanulmányi osztályá
nak igazgatója Viggo Mortensen 
csupán 695 szavazatot kapott, 
míg a püspöknőt 960 szavazattal 
választották meg.

A püspöknő Johannes Johan
sen püspök utódja lesz. Lise- 
Lotte Rebel Helsingörben volt 
eddig lelkész, itt lesz ordinációja 
is. Tizenöt évi lelkészi, gyüleke
zeti tapasztalattal került a püs
pöki szolgálatba.

Rebel püspöknő egyébként a 
negyedik a pöspöknők sorában, 
a németországi M aria Jepsen, a 
norvég Rosemarie Koehn és az 
amerikai April Ulring Larson 
után. Beiktatása április 2-án 
lesz__________ \ __»iá__. ' - u •

Elhunyt a Litvániai Evangélikus 
Egyház püspöke: Jonas Kalvanas. 
1995. január 16-án halt meg 80 
éves korában. 1976-ben választot
ták püspökké és változatos, nehéz 
időkben viselte tisztét. 1994. szep
temberében még jelen volt és szol
gált Oslóban egy LVSZ-konzultá- 
ción. Január 18-án temették el Ta- 
uragéban, ahol a világszövetséget 
Janis Vanags lett érsek képviselte.

/lwi/

A ZSINAT 
16. ÜLÉSSZAKA

1995. február 24-én (péntek) 10 
órától február 26-án (vasárnap 16 
óráig lesz a Budapesti (fasori) Evan
gélikus gimnázium dísztermében.

A várható program :
1. A gyűjteményekről szóló tör

vénytervezet általános vitája
2. Az egyház szervezete (egy

házmegye, egyházkerület) c. tör
vénytervezet részletes vitája

3. Az egyházi szolgálat az egy
házkerületben c. törvénytervezet 
részletes vitája

4. Felkészítés az egyházi szol
gálatra c. törvénytervezet részle
tes vitája

5. Az egyház kapcsolatai c. tör
vénytervezet előkészítő, elvi vitája

6. Ügyrendi kérdések
A szamba vett kérdések ülések

re történő elosztását az elnökség 
oldja meg és az ülésszak elején a 
zsinat határozza meg a végső sor
rendet.

IM A H E T I M O Z A IK
E zzel a cím m el írtunk összefoglaló c ikke t a 

m últ évben az Ö kum enikus Im ahét eseményeiről. 
A k k o r  a budapesti esem ényeket kö tö ttü k  csokor
ba. Benne egy ilyen m ondat is található: „nem 
tudtunk az egész országból e m ozaikhoz »csere
pet«  találni, de bizonyára sok jó  tapasztalat és

fő k é n t »jó gyümölcs« származott ebből az össze- 
gyülekezésből.”

M ost vidékről gyűjtö ttünk „cserepet” és ezt 
adjuk közre. A z  ország keleti részéből M iskolc, 
a nyugati végekről Győr eseményeit kö töttük ez 
alkalommal csokorba.

„Közös ismerős"

Sárkány Tibor esperes, Sárkányné Horváth Erzsébet miskolci lelkész, Kovács 
Endre római katolikus püspök, D. Kürti László református lelkész

Gyülekezeteink többségében 
hosszú évtizedek óta megismétlő
dő alkalom a januári ökumenikus 
imahét. Mégis -  még ma is -  több
féle módon viszonyulnak ezekhez 
az alkalmakhoz. Vannak, akik a 
keresztyénség különböző ágainak 
összemosását látják benne, bezár
kóznak saját felekezeti vagy ke- 
gyességi korlátáik közé. Mások 
néha felszínes vallásosságból -  
„egy az Isten” jelszóval -  igenelik 
ugyan az ökumenizmust, mégsem 
vesznek részt a közös imaheti al
kalmakon. Az pedig egy kicsit 
bántó, hogy még m a is vannak, 
akik összetévesztik az ökonómiát 
az ökumenével.

Elzárkózás, közömbösség és 
tájékozatlanság ellenére mégis 
minden évben egyre több helyen 
jönnek össze a különböző egyhá
zakhoz tartozó keresztyének a 
közösen ta rto tt alkalm akra. Sőt, 
várják ezt az évenként visszatérő 
lehetőséget a közös együttlétre. 
A környékünkön alig van olyan 
gyülekezet, amelyik valamilyen 
form ában ne tartaná meg ezt az 
alkalm at.

M iskolcon évekkel ezelőtt a 
belvárosi gyülekezetekben ta r
to tták  meg egész héten ezeket az 
alkalm akat. A záró istentisztele
ten a többi gyülekezet is részt 
vett. Az elmúlt években több kör 
alakult ki az egymással szomszé
dos gyülekezetekből. így a belvá
rosi körben a belvárosi és avasi 
református, a mindszenti róm ai 
katolikus, a m etodista és baptis

ta gyülekezetek vesznek részt raj
tunk kívül.

Mi kapcsolja össze a sok kü
lönbözőség ellenére is az imaheti 
alkalom résztvevőit? Egyik ige
hirdető így fogalmazta meg: a 
„közös Ismerős”, Jézus. O éb
reszt bizalmat egymás iránt, kü
lönben bizalmatlanul tekinte
nénk egymásra. Jézus nevében 
tudunk kezet nyújtani egymás
nak ahelyett, hogy a múlt sérel
meit emlegetnénk. Jézus, akihez 
más szavakkal és módon, de egy
forma bizalommal imádkozunk, 
segít elhordozni egymás külön
bözőségét.

Záró alkalm unkon részt vet
tek a Páneurópai Unió képvise
lői is. Ők is úgy gondolják: Eu
rópa, az emberiség jövőjét csak a 
közös jó  szándékú törekvések 
biztosíthatják. Mi ennél többen 
reménykedünk: Jézus az, aki a 
megosztott családi, társadalmi és 
nemzetiségi közösségeket segíti 
és segíteni is akarja az egymással 
való közösség boldog megélé
sére.

Sárkány Tiborné

Ökumenikus gyülekezet a miskolci imaheti összejövetelen. Fotó: Fojtán László

Egymás valódi megismerése a fontos
G y ő rö tt hosszú  évek ó ta  

két k ö rb en  zajlik az ö k u m e
n ikus im ahét, hiszen m indkét 
p ro te s tán s  gyülekezet két fó 
kusszal rendelkezik . M ivel 
m in d k ét esetben a B uda- 
pest-B écs vasú tv o n al a  bel- 
h a tá r , ezért -  a  p a ritá s  elvét 
a lkalm azva -  h a  egyik k ö r
ze tben  az evangélikusok  a 
vendég lá tók , ak k o r  a m ásik 
b an  a re fo rm átu so k . Idén  a 
szabadhegyi re fo rm átu s és az 
evangélikus ö reg tem p lo m  
v o ltak  a színhelyek. A z öreg
tem plom i a lk a lm ak a t Illyés  
G yula  „A  refo rm áció  genfi 
em lékm űve e lő tt” cím ű verse 
keretezte , m ert az első és 
u to lsó  igehirdetésekben  rész
letei h an g zo ttak  el.

A  ny itó  a lka lom  v asá rn ap  
este volt. K ezdetén  S zeb ik  
I m r e n i i s n ö k  k ö s z ö n t ö t t e  a

m egjelenteket, kü lön  is dr. 
Pápay Lajos rk. m egyéspüs
p ö k  szem élyében az igehirde
tő t. A  tö rténelem  helyenként 
e lg o n d o lk o d ta tó  esem ényei
ből kiem elte az t a  m ú lt szá
zadi esem ényt, am ik o r Haub- 
ner M áté  szuperin tendens 
v isszatérhete tt G yőrbe v ár
fogság és kényszerlakhelyek 
u tán , és az ak k o ri kato likus 
püspök  saját h in tá já t küldte 
érte nagyrabecsülésének kifeje
zésére.

A  vendégigehirdető  szerin t 
a liberális k o r lá tszatközele
dése (po litika , társaság i élet) 
helyett egym ás valódi m egis
m erése a fon tos. A zá ró  ú r 
vacsorái a lkalm on  dr. M á r
ku s  M ihá ly  d u n án tú li re fo r
m átu s p ü sp ö k  kiem elte a m a
gyarországi p ro tes tán so k  k ö 
z e l e d é s i törekvéseit___ amely

európai testvéregyházainkhoz 
képest egy századdal előbbre 
já r  a m ú lt század közepe ó ta. 
Az úrvacsorái litu rg iá t L á 
bossá Lajos püspökhelyettes 
végezte. Szép gesztus volt, 
hogy katolikus testvérek ezen 
az alkalm on is részt vettek, bár 
velük az úrvacsorái közösség 
m ég nem  valósult meg.

A  hétközi alkalm akon  a 
város evangélikus, katolikus, 
re fo rm átus és b ap tis ta  lelké
szei végeztek szolgálatokat. 
A  közös éneklést néha nehe
zítette, hogy a dallam ok he
lyenként m ás vonalvezetésűek 
és a versszám ok eltérnek. 
A  részvétel nem csak a kezdő 
és záró  alkalm on volt jó , de 
a hét közepén is, leszám ítva a 
v ára tlan  hóesés okozta csü
tö rtö k i fennakadást.

__________________________ i__i'

„Küldd el Fülöp Attila testvérünket az apostoli szolálatra...”
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A n j f tS  GYERMEKEKNEK

Tegnap még jóbarát volt:
Engedelmesen csörgött a csapból, 
játékosan fodrozva a mosogatószer habját. 
Meleg simogatással nyugtatta 
a kádban ejtőző fáradt tagjait.
Üdítő felhővel borította, s frissítette 
a kert virágait és bokrait...
De most áttörve a gátakat, zavaros, ellenséges, 
szennyes áradattal borítja el a szántást, 
a várost, a házakat, kíméletlenül.

Istenem!
Segíts jó mederben tartam  érzelmeinket. 
Nehogy a szeretet helyett a birtoklásvágy, 
a féltés helyett a féltékenység, 
s a hazafiasság helyett az idegengyűlölet 
ellenséges áradata öntse el a szíveinket!

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Éhúd
FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„ l K o r i n t h u s  1 3 ”

A Bírák könyvében olvashatunk Éhúdról, aki 
megszabadította népét a móábiak uralma alól. 
A Bírák könyve a bírák korának eseményeiről tu
dósít. Azt az időszakot nevezzük így, amely az 
egyiptomi szolgaság és a negyvenéves pusztai ván
dorlás után Kánaán földjére ért Izráel honfoglalá
sát követi. Izraelnek ekkor még nem volt királya, 
ellentétben a környező népekkel. Izráel törzsei ál
landóan ki voltak téve a szomszédos országok tá
madásainak. De az Úr ekkor sem hagyta magára 
választott népét. Ahogyan egykor Mózest küldte, 
hogy kivezesse a népet Egyiptomból, majd Józsuét 
állította a honfoglaló törzsek élére, úgy a szomszé
dokkal szembeni védekezés vezetésére is alkalom
ról alkalomra elhívott embereket. Ezeket a kivá
lasztott, és különösen jó vezetői képességekkel 
megajándékozott embereket nevezi a Biblia „bírák
nak” . Ilyen Isten által kiválasztott bíra volt Éhúd 
is, aki akkor kellett, hogy népéért harcba szálljon, 
amikor azt a móábiak fenyegették.

Már tizennyolc éve sanyargatta Izraelt a móábi 
király, adófizetésre kötelezve a leigázott népet. Az 
adót egy alkalommal Éhúd vitte el Eglónnak, Móáb 
királyának. Miután megtörtént az adó átadása, azt 
mondta a királynak, hogy titkos beszéde lenne vele, 
van valami, amit csak négyszemközt tud elmondani. 
Éhúd egy tőrt rejtett el a ruhája alatt. Mivel balkezes 
volt, épp az ellenkező oldalon viselte a tőrt, a szoká
sostól eltérően, a jobb oldalán. így a fegyver senkinek 
nem szúrt szemet. Mikor a királlyal kettesben marad
tak, egy váratlan mozdulattal végzett Eglónnal, majd 
csendben távozott. Mire fény derült a merényletre, 
Éhúd már messze járt. Ezután összegyűjtötte Izráel 
fiait, és nagy győzelmet arattak a vezérüket vesztett 
móábiak felett.

A gyermekrovat készítői stábjának ebne: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Talán sokan közületek, olvasva a játék címét, egyből rá
vágják: „De hisz ezt ismerem, ez a Szeretet Himnusza!” 
Valóban, így is nevezik Pál apostolnak a korinthusi gyüleke
zethez írt levele 13. részét.

Az elmúlt héten indult háromfordulós játékunk ezzel az 
igeszakasszal kapcsolatos. Szavakat keli megtalálnotok, 
úgy, hogy én megpróbálom körülírni őket a szöveg alapján. 
A múlt héten két szót kértem tőletek megfejtésül.

Beküldendő jelen esetben egyetlen szó. A meghatározás 
pedig így hangzik: „A látás homályos általa!”

Kiváncsi vagyok, rátaláltok-e a keresett dologra lKor. 
13-ban, amelyről így ír az apostol. Kérlek benneteket, hogy 
megfejtéseiteket a lap dátumát követő keddig adjátok postá
ra!

K i  -  s z á m  -  o ló
A játék helyes megfejtését már közöltem, de a megfejtők

kel adós voltam. íme, a következőknek sikerült pontokat 
szerezni a Jónás könyvében található számok keresésében:

4 pontos: Baráth László (Mohács); Bánki Renáta (Inota); 
Donáth Ferkó (Ózd); ülés Adél (Egy házasdengeleg); Németh 
Hdikó (Mohács);

3 pontos: ifi. Bors Zoltán (Felpéc);
2 pontos: Fancsali Ifjúsági Kör; Grósz Eszter (Nagybör

zsöny); Kardos Béláné (Budapest); Mészáros Szilvia (Ho- 
mokbödöge);

1 pontos: Németh Csilla (Somlószőlős); Zalán Péter (Bu
dapest).

Minden pontszerzőnek gratulálok!!! Ajándékot ezúttal a 
maximális 4 pontot elért játékosoknak küldök.

KEZDD EL. . .
„.összekötni a hangjegyekbe ú t betűket, és máris rátalálhatsz 
egy gyönyörű ének kezdösorára. Ha megvan, akár énekehi is 
elkezdheted. Beküldendő a szám, amelyen az Evangélikus 
Énekeskőnyvben szerepel. Ezt a  megfejtést is keddig kell pos
tára adni. Segítségként annyit elárulok, hogy a kezdőbetű 
valahol az ábra közepe táján helyezkedik el.

A labirintus mélyén
Parancs János legújabb versei

a  uraves- es jozsej Aitua-aijas kői tőnek; tíz verskö
tete és többkötetnyi műfordítása után most jelentek 
meg 1989 és 1992 között írt versei. A szerzőt tömöreb
ben és jellemzőbben aligha lehetne bemutatni, mint azt 
D e á k  L á s z ló  teszi ajánlásában:

„A középnemzedék egyik legkarakteresebb lírikusa, 
a 60-as évekre datálható költői megújulás legrangosabb 
egyéniségei közé tartozik. Töretlen és rendhagyóan 
következetes pályaíve az elmúlt évtized végére érte el 
első csúcspontját, és máig tartóan kiérlelt, magasrendű 
művek, nagy hatású verskötetek jelzik alkotóereje tel
jességét. Jelen kötete -  amely szigorú szerkesztés, sze
lektálás eredménye - ,  a Parancs János-i versvilág és 
létszemlélet eddig legtömörebb foglalata. A közeledő 
ezredvég kétségei és dilemmái próbatételének kitett 
individuumáról ad minden ízében hiteles, morális kérdé
sektől izzó, filozofikus és mégis költői képet. -  Kérlel
hetetlen őszinteség és páratlan tömörség jellemzi e kö
tet megejtő, vallomásos líráját."

Elgondolkoztató, mély értelmű sorok:

A LÁTVÁNY
Az alkonyati teraszról 
olyan ez a park nyáron, 
mintha álomban látnám. 
Madárfüttyökkel, trillákkal 
idegnyugtató káprázat: 
tündöklő kristálypohár 
aranysárga borral töltve, 
a lebukó Nap tüzébe mártva.
Az áhított harmónia képe, 
az üdvösség sajgó igézete.

KURTA SÓHAJ
várni és várakozni, 
amig megszólal az Úr,

tiszta edénye lenni 
nem ismert tartalmaknak, 
erre vállalkoztam ifjan, 
balgán és felelőtlenül, 
bárha teljesíthetném, 
amit fölvállaltam, 
ó, ha csakugyan tiszta 
edénye lehetnék a szónak!
Még humorra hajló soraiban is utat mutat:

AMI AZ ÍRÁ SH O Z SZÜKSÉGES
Szemüveg, papír, toll vagy írógép, 
cigaretta, öngyújtó, szipka, 
csönd, szabad idő, magány és türelem, 
idegen áram, belső hang, koncentrált ügyelem, 
mérhetetlen alázat és kivételes szerencse, 
s aztán már szinte maguktól sorakoznak 
egymás mellé a szavak, egymás alá 
a fürgén születő verssorok, szakastok.

*

Verskedvelő embert gyakran érik meglepetések 
versolvasás közben -  persze én most csak a jó  költők
re, jó  versekre gondolok! Ilyen meglepetés azonban 
még nem ért, mint most Parancs János „A labirintus 
mélyén” című kötetével. Végigolvasva egyfolytában a 
kis könyvet, egy-két vershez újból vissza akartam 
térni. Nézem a tartalomjegyzéket. M ár maga a TAR
TALOM alatt elhelyezett, szakaszokra osztott verscí
mek -  az összefoglaló (magyarázó?) címmel is elgon
dolkoztató. Mialatt a két verseimet kerestem, jö tt az 
igazi meglepetés. Visszalapoztam. Tényleg ez csak a 
TARTALOM? Mintha egy külön vers lenne: egy 
kötetzáró, mely a részeket is összefoglalja. Aztán a 
címeket egyfolytában, hangosan kezdtem olvasni.

I L 0  K N K
„MINDNYÁJAN EGYEK LEGYENEK!” (Jn 17,21)

-  150 éves a KIÉ

Az egyszerűen nem igaz, hogy a 
kommunizmus évei alatt nem volt ifjú
sági munka. A KIÉ is különböző sej
tekben élt tovább, szolgált. Sokan, so
kat kockára téve az ötvenes és hatva
nas években is szervezték a táborokat, 
konferenciákat, házi bibliaórákat. Azt 
meg még az ÁVH sem tudta ellenőrizni 
és tiltani, hogy a szülők otthonukban 
családi áhítatokat tartsanak, gyerme
keiket Isten útjára segítsék. Mély nyo
mot hagyott bennem Édesapám hite. 
Tizenkét gyermeket nevelt, iparosként 
pluszmunkákat vállalva is dolgozott, és 
mint a KIÉ munkatársa, esténként házi 
bibliaórákat tartott, járták a megye 
gyülekezeteit, szervezve az ifjúságot. 
Összegyűjtötte vasárnaponként a fiata
lokat, és a bibliaolvasás mellett fociz
tunk, játszottunk. Minden nyáron 
konferencián vettünk részt a Tisza- 
parton vagy a hegyekben. A rendőr
ségnek némi munkát okozott mindez, 
de nem akadályozták. Ezt a személyes 
példát azért írtam le, hogy bizonyít
sam, nem a semmiből támadt fel a 
KIÉ. Ha nem is követjük mindenben 
apáinkat, ha nem is lehet mindent ott 
folytatni, ahol abbamaradt, hálásak 
vagyunk azért, amit Isten általuk elvég
zett.

A nyolcvanas évek végén, a politikai 
légkör enyhülése lehetőséget adott ar
ra, hogy hivatalosan is újra szerveződ
jön a KIÉ.

Jelentkezett a nemzetközi KIÉ is, 
Dieter Reitzner osztrák titkár szemé
lyében. Református és evangélikus 
fiatalok vettek részt egy németorszá
gi vezetőképző tanfolyamon 1989- 
ben. Ez lett a csírája az újjáalakult 
KIÉ mai napig is legerősebb munka
ágának, a munkatárs- és vezetőkép
zésnek. Néhány helyi csoport meg
alakulása után, 1991-ben a Nemzeti 
Szövetség is megszerveződött. M a 30 
helyi egyesület, csoport alkotja az 
országos szövetséget. Ennél jóval 
több az érdeklődő és azon gyüleke
zetek száma, akik igénylik a KIÉ 
szolgálatát. Az utóbbi öt évben kb. 
60 országos konferenciát, evangelizá
ciós programot szerveztünk, melye
ken 4-4500 fiatal vett részt. Két fő 
feladatot vállaltunk: a helyi ifjúsági 
munka segítése, csoportszervezés és 
fejlesztés által, és a négyes program 
szellemében a  különböző program
formák bemutatása, a képzések meg
szervezésével. A következő program- 
formák szerepeltek képzésünkben: 
munkatárs- és vezetőképzés, színját
szás, bábozás, újságírás, fotózás, 
kézművesség, irodalmi kávéház, Ten 
Sing (ének és zenekar), sport, tánc
ház, táborszervezés, építőtábor és 
gyermekmunka. Mindezekhez segéd
anyagokat is adtunk. így jö tt létre 
egy módszertani újság, a Vezess!, ki- •

H. rész

adtunk játékoskönyvet, énekesköny
vet, bibliaolvasó segédkönyvet és egy 
színdarabgyűjteményt.

Kiépültek nemzetközi kapcsolataink 
is. Keletre és Nyugatra is léptünk, és ők 
is felénk. Igyekeztünk az evangéliumi 
szellemiségű mozgalmakkal felvenni a 
kapcsolatot. Több száz fiatal utazott 
külföldre különböző konferenciákra, 
képzésekre és több százan jöttek hoz
zánk. Kiemelt jelentőségűnek tekintjük 
a határainkon túl élő magyar fiatalok
kal való kapcsolatot. Évente 50-60 fia
talt hívunk meg konferenciáinkra Er
délyből, Kárpátaljáról és mi is sokat 
járunk náluk. Szolgálunk alkalmaikon, 
viszünk, amit tudunk.

A KIÉ, hasonlóan a többi társadal
mi szervezethez, még egy ingatlanját 
sem kapta vissza az államtól. Pedig len
ne m it... Szükségünk is lenne már na
gyon egy konferenciatelepre, kollégi
umra és más házakra is. Központi iro
dánk többévi vándorlás után 1994-ben 
végre helyet kapott a régi KIE-szék- 
házban, a Horánszky utcában. Ma ez 
az épület, hasonlóan a KLE (Keresz
tyén Leányegylet) székházához, a Re
formátus Egyház tulajdonában van.

Méltányossági alapon már néhány 
négyzetmétert kapott a KIE-munka. 
ígéretünk van arra, hogy a lehetőségek 
szerint még bővülhet munkaterüle
tünk.

Életem legszebb és legnehezebb ót 
évét éltem meg a KIÉ „mindenes” tűz
káraként. Több tízezer km-t utaztam, 
sok-sok gyülekezetét, ifjúsági csopor
tot ismertem meg. ö t  év alatt talán 
többet éltem, mint addig összesen. Há
lás vagyok Istennek, hogy egy ilyen 
pezsgésben részt vettem. A vezető, 
nemzeti titkári státusról lemondtam 
1994-ben, mert a túlfeszített tempón 
lassítani kellett, de nem mondtam le a 
KIE-munkáról. Továbbra is néhány 
munkaterületet megtartva, szolgálok a 
KIÉ-ben, egyházban, gyülekezetekben.

Egy igével fejezem be rövid beszá
molómat. Ezt a mondatot, több más 
ige mellett üzenetként kaphattuk: 
„Imádkozzatok értünk, hogy az Isten 
nyisson előttünk ajtót az igének, hogy 
szólhassuk a Krisztus titkát." (Kol 4,4) 

Szeverényi János
(Előző számunkban az első rész utolsóelőtti be

kezdésében Kovács Pál helyett Kovács Bálint a he
lyes)

Az ICHTHÜSZ Cserkészközösség
éves munkatervének két közeli programjára hívjuk fel a figyelmet.

1995. március 10-én délután 5 óra és március 12. délután 2 óra között (böjt második 
hétvégéjén) kerül megrendezésre az

évi rendes közgyűlés
a Mátraházi Református Lelkészüdülőben. Alapszabályunk értelmében a közgyűlést a 
közösség tisztségviselői, valamint a 16 évnél idősebb megjelent cserkészek alkotják.

A hétvége programját témák szerint az alábbiak adják:
1. A Közgyűlés hivatalos része: tisztújítás, az 1994-es programok értékelése és az 

1995-ös programok megerősítése; Közösségünk és a Szövetség kapcsolata (meghívott 
előadó dr. Katona Tamás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke); Közösségünk és az 
egyházak kapcsolata (meghívott előadó Szebik Imre, evangélikus püspök).

2. Tematikus munka: kiscserkészet (meghívott előadó Forgács Kinga, országos kis- 
cserkész vezető).

3. Áhítatok, túra, tábortűz.
Minden érdeklődő testvérünket -  nemcsak az alkotó tagokat -  nagy szeretettel hívjuk 

és váijuk.
Jelentkezni március 1-ig az Ökumenikus Tanács irodájában (1026 Budapest, Bimbó 

út 127. tel.: 1/176-48-47) lehet az 1100 Ft-os részvételi hozzájárulás egyidejű postázásá
val. (E részvételi hozzájárulás egyrészt nem tartalm azza a teljes költséget -  melyet az 
ICHTHYS Alapítvány egészít ki - , másrészt nem fedezi az ágyneműhuzatot. Tehát a 
résztvevők vagy ágynemuhuzatot, vagy hálózsákot hozzanak magukkal.)

Szintén az éves programunk értelmében rendezzük meg
Rover portyánkat

március 31. péntek este és április 3. hétfő reggel között a zempléni Középhután.
E programon a tizennegyedik életévüket betöltött, olyan cserkészek vehetnek részt, 

akik fogadalmat 1992-ben, vagy előtte tettek, s legalább két csapattáboron már részt 
vettek, továbbá e részvételüket parancsnokuk támogatja.

A program szervezői tisztában vannak azzal, hogy a tavaszi szünet nem egységes 
időpontja, a helyszín távolsága, esetleges hétfői iskolai mulasztás mind nehezítő ténye
zők. Ezeket már úgy tekintjük, mint amelyekkel egy rover-kor felé igyekvő, vagy abban 
járó cserkésznek meg kell birkóznia, ide értve pl., hogy kollégiumból egyenesen ideutazik 
a szükséges felszereléssel együtt, az esetleges mulasztás miatt előre tanul és tanárai 
bizalmát élvezi, a késő esti érkezést csoportos odautazással megszervezve megkönnyíti 
stb.

A két egész napos program igazi sikerélményt ígérő, megpróbáló akadályversenyek
ből, túrából, gyakorlati feladatok végrehajtásából, valamint biblia-, természet- és törté
netismereti megméretésből áll.

Az elhelyezés fűthető kőházakban történik, tehát a résztvevők teljes egyéni tábori 
felszerelést hozzanak magukkal a sátor kivételével. A tábor parancsnoka Héjjá Hubert 
cserkésztiszt, az ICHTHÜSZ Közösség rover-vezetője.

Remélve, hogy ezt a megpróbáló, de igazi élményeket ígérő programot sokan vonzó
nak találják, vátjuk szeretettel a jelentkezéseket.

Jelentkezni március 1-ig az ökumenikus Tanács irodájában (1026 Budapest, Bimbó 
út 127. tel.: 1/176-48-47) lehet a 700 Ft-os részvételi hozzájárulás egyidejű postázásával. 
A jelentkezőket legkésőbb március 17-ig értesítjük a további tudnivalókról.

A személyes találkozásig szeretettel kívánunk jó munkát!
Vikár Béla 

ügyvezető elnök
Dr. Bóna Zoltán 

főtitkár

Somogyi Dezső András 
programtitkár

Különös csengése lett a szavaknak, mintha a hosz- 
szabb, rövidebb verscímek egymással párbeszédet 
folytatnának: kérdeznek és válaszolnak. Újból végi
golvastam: valóban a verscímek összekapcsolódtak, 
szinte eggyé olvadva fogták össze a különböző témájú 
címeket, és bár a költő eléggé pesszimista hangula
tát is tükrözik, a verscímek egybeolvasva -  egyet
len szó, vagy betű változtatása nélkül, csupán az 
írásjelek segítségével - ,  színesen m utatják írójuk 
egyéniségét, gondolkodását.

A könyv a Cédrus Kiadó gondos munkájával jelent 
meg, a borítón Országh Lili Labirintus c. kitűnő fest
ményének részletével.

Schelken Pálma

Szolgálat
Nagy pelyhekben hull a hó, vastagon borította az 

utakat, járdát. Az emberek óvatosan lépkednek a síkos 
talajon.

A templomban legtöbbünknek megvan a szokott he
lye. így aztán azonnal feltűnik, k i hiányzik? Most 
kevesen jö ttek. Fürkésző tekintettel keresem Margitka 
nénit. O kilencvenhárom éves, de vékony testalkatú, 
mozgékony, meghazudtolja korát. Mindig egy félórával 
korábban érkezik, megveszi az Evangélikus Eletet, s 
amíg az istentisztelet elkezdődik -  buzgón olvasgatja. 
Most nem jö tt el. Délután a kórház kápolnájában is lesz 
istentisztelet. O a kórház mellett levő szociális otthon
ban lakik harmadmagával. Szobatársai vigasztalója, 
segítségükre van, ha valamire szükségük van. Kiflit, 
zsömlét vásárol az üzletben, s kiszolgálja őket. Sokszor 
csak a párnát kell megigazítani, vagy egy pohár vizet 
adni. Ha nincs ott, szüntelenül keresik: Margitka, 
Margitka. O boldog, ha segíthet, minden ellenszolgál
tatás nélkül -  szerétéiből.

A kórházi istentiszteleten sem volt, így felkerestük

őt. Sugárzó arccal fogad. -  Úgy örülök, hogy eljöttetek 
(a gondozónők nem engedtek el a templomba, mert 
csúszós az út). Bemutatom a szobatársaimat: mellet
tem fekszik  Rózsika -  most sajnos nincs jó l - ,  a szélén 
pedig Erzsiké (féloldala béna). Sötétedik, felkapcso
lom a villanyt. Erzsiké néni nyöszörögve takarja el az 
arcát „ne-ne” tiltakozik a fény ellen. Az éjjeli lámpa 
nem zavarja. Hirdetek tinéktek... énekeljük az éneket. 
M ajd Gergelyné, teológus testvér imát mond: „Irgal
mas Isten! Jó Atyám! Beteg testtel, beteg lélekkel 
jövök Hozzád. Megvallom előtted, hogy csüggedéssel, 
kétségbeeséssel küzdők, és közel vagyok a teljes elme- 
rüléshez. Ne szállj perbe velem, Uram, nyomorúságo
mat, gyarlóságomat és kishitűségemet kegyelmesen bo
csásd meg nekem." Ez után közösen mondjuk el a 
Miatyánkot. Halkan beszélgetünk. Majd bejön Gabi 
nővér és átcseréli Rózsika néni lepedőjét. Megdöbbe
nünk. Alsótestén tenyérnyi seb. A nővér határozott, 
gyakorolt mozdulatokkal -  de mégis gyöngéden kezeli 
a sebet, szeretettel végzi teendőit. Halkan nyugtatgatja 
a fájdalomtól nyöszörgő beteget. Igazi hivatásszerete- 
tet sugároz minden mozdulata. -  Huszonhat éves. Lu- 
dányhalászibcm kezdtem dolgozni. Most itt vagyok. 
Minden beteg egyforma. Mindenkinek a saját baja a 
legnagyobb. Ezt a munkát nem lehet másképpen csinál
ni, csak szeretettel -  mondja.

Margitka néni kikisér. „Most rosszabbul van Rózsi
ka néni -  mondja - ,  kómában van. Éjszaka dörömböl 
a deszkán, takarót szoktam oda tenni, de így is hal
lani. Sokszor alig alszom valamit.” Nem panaszkép
pen sorolja, csak mint tényeket közöl sajnálkozva. -  
Most válik világossá, hogy miért is szokott Margit
ka néni el-elszundítani az istentiszteleten, vagy a 
bibliaórán.

Őszinte szívből fakadóan mondjuk: Isten áldja meg, 
Margitka néni. Isten áldja meg, Gabi nővére

Egy hét múlva Rózsika néni elhunyt.

Fenyvesiné Unatényi Magdolna
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BÉKÉSBEN JÁRTUNK

TÓ TK O M LÓ S
Utaid, uram,mutasd meg!

(In memóriám Sopron, 1944. december 6.)

Fagyos, szeles téli napon kísérőként szegődtem a szeretetszolgálat országos 
ügyvivő lelkésze, ifj. Kendeh György mellé. Békésbe mentünk három gyülekeze
tét meglátogatni, ahol új szeretetotthont építenek: Tótkomlós, Orosháza és 
Kondoros voltak állomásaink.

Békés megyét még ma is úgy emlegetik, hogy a „viharsarok" megyéje. 
A múltban itt az átlagnál is több akadályt gördítettek az egyház szolgálata elé. 
i,Leépíteni" inkább engedtek, mint újat építeni. Zsugorodhatott az egyházi 
Iszolgálat, elfordították az ifjúságot a templomtól, de növekedés, gyarapodás 
inéin jöhetett szóba. Milyen most a viharsarok egyházi élete? Ha nem is a teljes 
gyülekezeti életet, de szektorát, a szeretetmunkát vizsgáltuk, figyeltük ez út 
alkalmával.

Tótkom lós volt az első állomás. Gye- 
kiczky János, a gyülekezet lelkésze -  
saját bevallása szerint nyugdíjba ké
szül -  nagyszabású tervük megvaló
sításán dolgozik, teljes erőbedobás- 
sal. 1994. április 24-én volt a városa- 
vatás napja. Ugyanezen a napon te t
te le a gyülekezet a szeretetotthon 
alapkövét. (M últ évi május 22-iki 
szám unkban olvashattunk erről.) Mi 
tö rtén t ezután? -  kérdeztem a lel
késztől. A utóba ültünk és kivezetett 
bennünket arra  a  helyre, ahol az 
alapkövet annak idején letettük, és 
nem győztem csodálkozni.

így kezdte a lelkész a beszám olót: 
M ásnap, április 25-én elkezdtük a 
m unkát. Először a  gazdasági épüle
tet építettük fel, hogy bázisa legyen 
a továbbiaknak. Saját tervezéssel és 
kivitelezéssel készítettük. I tt  lakik a 
gondnokunk, aki a területre felügyel 
és a gazdálkodást folytatja. Az istál
lóban 5 szarvasm arha, az ólakban 24 
sertés, a  temető m ögötti 16 hektárnyi 
szántó ad elég m unkát neki. N apon
ta  60 liter tejet szállítunk a gyűjtő
helyre m ost, de ez a gazdaság az o tt
hon elkészülte u tán  az ellátást fogja 
segíteni. Teljes gazdasági felszerelé
sünk van, trak to r és más gépek, kis
teherautó és minden m ás eszköz. A r
ra készülünk fel, hogy am ikor az o tt
hon üzemelni fog, teljesen önellátók 
lehessünk, kenyérből, húsból, tejből 
és tejtermékekből, burgonyából és 
zöldségfélékből. (A m ai árakat figye
lembe véve, ez hatalm as teljesítmény 
lesz!) Az egész telepen m unkanélkü
liek foglalkoztatása folyik a Megyei

M unkaügyi H ivatalon keresztül. Je
lenleg 20 m unkanélkülit foglalkozta
tunk, de m ár előre is gondoltunk, és 
a jövendő o tthon  személyzetét is 
m unkanélküliekből verbuváljuk. 30 
főre tervezünk, ezek nagy része m ár 
képzésben vesz részt különböző tan 
folyamokon. A M unkaügyi Hivatal 
5 millió forintot, átképzési segélyt 
folyósított.

Belépünk az o tthonba. A  képen is 
látható, hogy tető a latt az egész épü
let, ún. téliesített állapotban és bent 
a belső m unkák folynak. Az egész 
épület jelenleg kb. 40%-os készenlét
ben van.

Milyenek az o tthon méretei? -  
kérdezem. Tervrajzokat tereget elém 
a lelkész és m utatja. A földszinten 
kerek szám ban 1600 m2 hasznos te
rület lesz, de beépül m ajd a tetőtér is 
és akkor kétszerese ennek. Június 26- 
ra  tervezzük a műszaki á tadást (a

Gazdasági épület az udvarban

tetőtér m ajd később, egy m ásodik 
ütemben készül el). Hetven személy 
befogadására lesz alkalmas. Ezeket a 
gondozottakat fogja kiszolgálni a 
harmincfőnyi személyzet.

Az épületben az egy- és kétágyas 
lakószobák mellett lesz imaterem, 
több társalgó, közös szoba, orvosi 
rendelő és betegszoba, a vezető laká
sa és nővérszoba. A  városi egészség- 
ügyi szolgálattal megegyeztünk, így 
lesz rendszeres reumatológiai kezelés 
is. Az egész épületet gázfűtés fogja 
melegíteni, télen és nyáron a rende
zett, üdítő  környezetről, parkokról is 
gondoskodunk.

H onnan a pénz ekkora építkezés
re? K árpótlást kaptunk több kisebb 
ingatlanunkért összesen 20 millió fo
rintot. Pályázatokat pályáztunk meg 
és így kaptunk az Állami Fejlesztési 
Intézettől 13 milliót, a Népjóléti Mi 
nisztérium tól 7 millió forintot. Ebből 
végezzük a  m unkát a  m ár ism ertetett 
m ódon.

Végezetül megkérdeztem a lel 
készt, mi ad ta az indíttatást, hogy 
ekkora m unkába, építkezésbe kezd
jenek ma, am ikor egyáltalán nem 
könnyű a beszerzés, drágaság van, és 
mindezt egy lelkész vállalja nem ép
pen fiatalon, de fiatalokat megha
zudtoló lendülettel és lelkülettel 
Egyszerű választ kaptam . Csak szét 
kell nézni, sok a nyom orúság és a  

szenvedés. K apjon 
ez orvoslást -  erre 
kötelez m inket a hi
tünk.

Megtelik-e az o tt
hon, m ekkora lesz a 

kihasználtság? 
Csak ennyit m ond: 
három szoros a  tú l
jelentkezés.

A kapo tt szerete- 
tet így adja vissza, 
így továbbítja T ó t
kom lóson a lelkész 
és gyülekezete. 
Tóth-SzöUAs Mihály

Az épülő szeretetotthon utcai és udvari homlokzata

Év kezdetén, születésnapon vagy 
sorsfordító események alkalmával 
válik nagyon időszerűvé ez az imád
ság. Amikor szeretnénk látni ma
gunk előtt életutunknak legalább 
egy rövid szakaszát, ha csak néhány 
lépést is, de sűrű köd vagy éppen 
sötétség takarja el az utat.

így voltam én is egy fé l évszázad
dal ezelőtt. Amikor körülöttünk 
minden elsötétedett, csak Isten igéje 
világított azoknak, akik figyeltek 
rá, és követték fényét. Most ezt az 
élményemet szeretném megosztani 
az olvasókkal...

A soproni evangélikusok nemrég 
emlékeztek a várost ért első, ötven 
év előtti borzalmas légitámadásra, 
s annak áldozataira.

Velük együtt azonban sokan má
sok is visszaemlékeztek a közel
múltban az 1944. december 6-iki 
szönyegbombázásra. így például 
azok is, akik azokban az apokalip
tikus időkben ott katonai szolgála
tot teljesítettek vagy menekültként 
kerestek időlegesen oltalmat az ősi 
civitas fidelissima falai között -  és 
átélték, sőt túlélték a bombázást.

Szép számmal akadtak azonban 
közöttük olyanok is, akiket katonai 
parancs vagy más kötelesség szólí
tott el azokban a napokban a város
ból. Ezek közé tartoztam én is.

Pedig nagyon nehéz szívvel hagy
tam el, mivel a szivemhez nőtt Sop
ron: Nem csoda, hiszen ott, a Lővé- 
rek aljában végeztem teológiai ta
nulmányaimat, és még ha háborús 
helyzetben, egyre nehezebb körül
mények között is, de mégiscsak ke
rek négy esztendőt töltöttem el eb
ben a kedves városban. Aztán úgy 
adódott, hogy hamarosan visszake
rültem ide, mivel D. Kapi Béla püs
pök Vadosfáról 1944. szeptember 
elsejei hatállyal Sopronba, a líceumi 
diákotthonba helyezett nevelőlel
késznek.

Boldog örömmel róttam hát újra 
a középkori hangulatot árasztó, pa
tinás utcákat, ahol minden épület 
régi ismerősként köszöntött rám. 
És szívesen végeztem szolgálatomat 
az ősi evangélikus líceum diákjai 
között.

Mígnem azután egy napon, no
vember 29-én, váratlanul -  mint de
rült égből a villám! -  katonai SAS  
behívót kézbesített számomra a 
posta. Bár emberileg számítani le
hetett erre, mivel a háborús front 
egyre közeledett már a nyugati vé
gekhez, de mégis úgy gondoltam, 
talán mégsem lesz rám szükség a 
hadseregben a háború utolsó hetei
ben. Ezt az illúziómat oszlatta most 
szét a behívó, amely úgy szólt, hogy 
1944. december elsején jelentkez
nem kell tábori lelkészi szolgálatra 
Szombathelyen, a III. hadtest pa
rancsnokságán.

Nem tagadom, nem szívesen, sőt 
vonakodva készültem teljesíteni a 
behívóparancsot! Még az Úr Isten
nel is tusakodtam imádságaimban: 
miért is kell elhagynom ezt a kedves 
várost, és benne szolgálati helye
met, rövid 3 hónap után?!

A parancs azonban parancs, kü
lönösen háború idején -  és aki nem 
teljesíti, az életévelfizethet érte. Fá
jó szívvel búcsúztam hát el az isko
lától, tanítványaimtól, a Diákott
hontól. Útközben mintha a vonat is 
azt zakatolta volna a fülembe: Isten 
veled, kedves Sopron...

A behívó értelmében december el
sején reggel 8 órakor jelentkeztem 
a szombathelyi harmadik hadtest
parancsnokság tábori lelkészi hiva
talában, Vikár Ödön főesperesnél, 
és még aznap megkaptam beosztá
somat, s megkezdtem szolgálato
mat a 3. számú helyőrségi kórház
ban, valamint a reálgimnázium épü
letében elhelyezett hadikórházban.

Közben azonban nosztalgiával 
gondoltam vissza Sopronra. Még 
egy hét sem telt el azonban, amikor 
december 6-án hírét vettük, hogy a 
hűséges várost iszonyatos légitáma
dás érte. Már aznap azt is tudtuk, 
hogy a szőnyegbombázás során sú
lyos, helyrehozhatatlan károkat 
szenvedett az Evangélikus Líceumi 
Diákotthon modern, szép épülete is, 
és telitalálatot kapott az a szárnya, 
ahol a nevelőszoba volt. Amelyet én 
mindössze öt nappal előtte hagytam 
el kényszerűségből...

Ekkor, az első döbbenet percei
ben éreztem át, hogy életem Isten 
szent kezében van! Nem én irányí
tom a sorsomat, hanem az én

Uram! Hiszen ha nem kellett volna 
most bevonulnom, s én ott maradok 
Sopronban, valószínűleg a légitá
madás ott ért volna a nevelői szo
bámban, és én talán ott lelem halá
lomat. Isten azonban még egy -  sze
rintem nagyon rosszkor jött -  kato
nai behívót is felhasznált arra, hogy 
megmentse életemet.

így tanultam meg Isten leckéjét, 
hogy ne magam próbáljam megha
tározni sorsomat, hanem adjam át 
azt egészen Isten akaratának, az Ő 
vezetésének. Mert amit én teljes
séggel rossznak ítélek, ami ellen zú
golódom és lázadozom, Isten abból 
is jót hoz elő, sőt életemet menti 
meg!

Ekkor világosodott meg szívem
ben az Ige igazsága: „Bizony, a ti 
gondolataitok  nem  az én gondola
taim , és a te u ta itok  nem az én 
u taim  É így szól az Ú r. M ert 
am ennyivel m agasabb az ég a föld
nél, annyival m agasabbak az én 
u ta im  a  ti u ta itoknál, és az én gon
dolataim  a  ti gondolataitoknál.” 
(Ézs 55,8-9.)

Szerdahelyi Pál

Nyűt nap 
az Evangélikus 

Teológiai Akadémián
A teológiai tanulmányok iránt érdek

lődő, a lelkészi szolgálat vagy a hittan
tanári hivatás gondolatával foglalkozó 
középiskolás fiatalok részére az Evan
gélikus Teológiai Akadémia 1995. már
cius 29-én, szerdán tartja az idei nyílt 
napot. A reggeli áhítat 7.45-kor, az első 
előadás 8.15-kor kezdődik, az utolsó 
16.00 órakor ér véget. A levélben jelent
kezőknek kérésre ebédről tudunk gon
doskodni. (Vidékieknek szállást sajnos 
nem tudunk bizosítani.)

Minden érdeklődőt szeretettel látunk 
a nyílt napon vagy annak egy részén:
- Evangélikus Teológiai Akadémia 

(Hittudományi Egyetem), Budapest, 
Rózsavölgyi köz 3. 1141

Külföldi egyházi hírek
Dániában emelkedett a templomláto

gatók száma. Statisztikai felmérések 
szerint az egyház tagjainak 5%-a láto
gatja „gyakran” az istentiszteleteket, 
ami azt jelenti, hogy havonta egyszer 
vágy kétszer. Ez a  szám 1987-ben csu
pán 3%-ot tett. ki.

Húsz evangélikus képviselője van az 
USA kongresszusának, kettővel keve
sebb, mint a megelőző ciklusban. Tize
negy a republikánus párt, kilenc pedig 
a demokrata párt tagja. Tizenöten az

egyesült amerikai evangélikus egyház
hoz tartoznak (ELKA), négyen a misz- 
szuriakhoz (Missouri-Synod) és egy a 
Wisconsin Synod tagja.

A Svéd Evangélikus Egyház az 1985. 
nyári könnyűatlétikai világbajnokság 
keretében feljánlotta szolgálatait, 
együttműködését. Tervezik, többek kö
zött TV-istentisztelet tartását és utcai 
„színháza” keretében vallásos előadá
sokat. Lelkészek fognak a sportolók és 
sportolónők, de a nézőközönség ren
delkezésére állni.

(lwi

ORSZÁGOS PAPNÉ 
CSENDESNAP

Az ez évi országos papné 
csendesnapot 1995. március 25-én 

10 órai kezdettel tartják 
a budapesti Deák téri Evangélikus 
Gimnáziumban (Budapest V., Sütő 
u. 1.). Erre az alkalomra az erdélyi 

papné testvérek is meghívást 
kaptak.

A csendesnap összefoglaló címe: 
Életforma, hivatás vagy 

foglalkozás-e a papnéság?
Az útiköltséget és az étkezés 

diját az Országos Egyház fedezi. 
Valamennyi aktív, nyugdíjas és 

özvegy papné és lelkésznő 
(férjükkel együtt) jelentkezését 

szeretettel várja az Északi Püspöki 
Hivatal (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 24.) március 1-ig.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

megmaradás és felemelkedes útjaA nemzeti
A Magyar Szellemi Alapítvány és a „Magyar Jövőért” Alapítvány a honfoglalás közelgő 1100. évfordulója alkalmából 

koncepciópályázatot hirdet színvonalas dolgozatok megírására a nemzeti megmaradás és felemelkedés útja témakörben.

Pályázni mindenekelőtt az alábbi 33 kérdéskör valamelyi
kének kidolgozásával lehet:

1. A magyarság megmaradásában és felemelkedésében érde
kelt nemzeti erők egységének alapdokumentuma: egy közös neve
zőt megfogalmazó ún. Nemzeti Minimum vagy Nemzeti Káté.

2. A nemzeti megmaradás és felemelkedés cél- és eszköz- 
rendszere, stratégiája és taktikája (elméleti sík).

3. A nemzeti megmaradás és felemelkedés külpolitikája.
4. Egy magyar érdekű országépítés programja és gazda

ságpolitikája.
5. Egy nemzeti elkötelezettségű Magyar Jövőkutató Inté

zet terve.
6. A megmaradás és felemelkedés népesedéspolitikája.
7. „Egy ország gyógyítása” . Az alkoholizmus és a drogfo

gyasztás visszaszorításának módja, az öngyilkossági trend 
megváltoztatásának esélyei.

8. „Egy ország a csillagon” . Magyarország környezetvé
delmének megszervezése (koncepció és program).

9. „Hogy Magyarország magyar ország maradhasson” 
(nemzetbiztonsági intézkedések és elvárások, bevándorlási 
politika).

10. A magyar mezőgazdaság és a magyar falu lehetséges 
jövője az Egyesült Európában. A falusi lakosság felkészítése 
a Közös Piacba és a világgazdaságba való bekapcsolódásra 
(speciális népfőiskolái képzés terve).

11. Mit tehet az anyaország az elcsatolt területek magyar
ságának megmaradásáért? (Egy-egy régió megsegítésének 
átfogó terve.)

12. „Ami élni segít...” A magyar 19S6mint modell értékű 
kezdeményezés (a nemzeti erők egysége, a létező világrend 
korrekciójának és meghaladásának kísérlete).

13. „Magyar Szolidaritás Napja" ünnep bevezetése s az 
augusztus 15-20. közötti szolidaritási ünnepségek rendezvé-

14. A magyarság megszerveződésének eszközei: I. 
A Szűrízó-modell.

15. A magyarság megszerveződésének eszközei: II. A Ma
gyarok Világszövetsége.

16. A magyarság megszerveződésének eszközei: III. 
A Nemzeti Együttműködési Bizottság. A nemzeti elkötele
ze ttségű  társadalmi szervezetek.

17. A magyarság megszerveződésének eszközei: IV. 
A Duna TV  nemzetnevelő és nemzetszervező funkciója (kon
cepció és műsorszerkezet).

18. Egy többcsatornás közszolgálati Nemzeti Televízió 
(koncepció és műsorszerkezet).

19. Egy három adóval működő közszolgálati Nemzeti Rá
d ió  (koncepció és műsorszerkezet).

20. Egy nemzeti elkötelezettségű országos napilap kiadásá
nak és terjesztésének terve.

21. Nemzet és demokrácia. A demokrácia „magyar mo
dellje”, „magyar útja” mint történelmi kísérletsorozat és 
mint eszmény.

22. „Álom az országról” . A magyar népi mozgalom és a 
magyar népi irodalom társadalom-eszményei.

23. A magyar államiság jogrendjét meghatározó alaptör
vény (egy új alkotmány tervezete),.

24. Az ún. „Nemzeti Charta” . (A mindenkori magyar 
kormányzattal szemben támasztható erkölcsi-politikai köve
telmények és elvárások.)

25. A szabad Magyarország iskolája. Művelődéspolitikai 
alapelvek. A történelmi és nemzeti tudat helyreállítása, a 
magyar ifjúság visszamagyarosítása. A nevelők átnevelése.

26. A szabad Magyarország iskolája. Egy ideális, nemzet
építő Nemzeti Alaptanterv.

27. A magyar néphagyomány és népi kultúra oktatásának 
tanterve (különböző iskolatípusokban).

_a_____ J 2 I - :  i  m______________________£___»  í 3 _ i ----------______________________ í a . b

pusú főiskola és művelődési rendszer. A népfőiskolái mozga
lom. A népi kollégiumok pozitív, ma is hasznosítható ta
pasztalata.

29. Az „Új Nemzeti Színház” . Az Összmagyarság Nemzeti 
Színházának építészeti tervpályázata, szellemi modellje, mű
ködtetésének „alkotmánya”.

30. Az 1100. évfordulón. Mit adott a magyarság a világ- 
kultúrának? (Történelmi tettek, kulturális és morális vívmá
nyok, feltalálók és találmányok.)

31. Mire tanít az 1100 esztendős magyar történelem?
32. A magyarság -  nemzetkarakterológiai szempontból 

(történelmi áttekintés).
33. Lesz-e sajátos arcunk és nemzeti viseletűnk a XXI. 

században?
A pályázat célja: az előttünk álló millecentenáriumi előké

születek jegyében a nemzet szellemi energiáinak mozgósítá
sa, az értékes országépítő gondolatok összegyűjtése, s az arra 
érdemesek közkinccsé tétele füzetsorozat vagy dokumen
tumgyűjtemény formájában.

A pályázaton való/részvételre a magyarság legkiválóbb 
hazai és határon túli személyiségeit, a szóban forgó kérdések 
nemzeti elkötelezettségű szakembereit kéijük föl elsősorban, 
de szívesen fogadjuk mindazok részvételét is, akiknek kiér
lelt elképzelésük, gondolatuk, koncepciójuk van a Haza fel
virágoztatásáról, egy igazi országépítés rövid-, közép- és 
hosszútávú programjáról.

A 10-15 gépelt oldalnál lehetőleg nem hosszabb pályamű a 
felsorolt témakörök egy-egy részletkérdésének kidolgozásá
ra is vállalkozhat.

A beküldött pályaművek minősítését (az I., II. és III, díj 
kategóriánkénti odaítélését) a „Magyar Jövőért” Alapítvány 
Kuratóriuma és az általa fölkért Bíráló Bizottság fogja elvé
gezni. A Bíráló Bizottság az egyes pályamunkák elbírálásá
hoz -  szükség esetén -  külső szakértőket is fel fog kérni.

A díjazott pályamunkákat nem pénzzel, hanem reprezen
tatív kiadványban való megjelentetéssel fogja jutalmazni a

ról a „Magyar Jövőért” Alapítvány és előreláthatólag a 
Püski Kiadó fog gondoskodni. A kötet -  terveink szerint -  
1996-ban a millecentenáriumi könyvhétre jelenne meg.

Beküldési határidő: 1995. május 1.
Eredményhirdetés: 1995. augusztus 20-án.

A jeligés pályamunkákat -  ajánlott levélben -  két példány
ban az alábbi címre kérjük beküldeni:

Magyarok Világszövetsége -  Magyar Szellemi 
Alapítvány

1068 Budapest VI., Benczúr utca 15.

A pályaműhöz zárt borítékban kéijük mellékelni a szerző 
nevét és lakáscímét.

Érdeklődés: a 268-1059-es telefonszámon délután 15-17 
óra között Dr. Varga Mihálynál.

Budapest, 1994. október 23.

Dr. Andrásfalvy Bertalan 
a „Magyar Jövőért” Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke

A kérdéseket összeállította:
Dr. Varga Mihály

a „Magyar Jövőért” Alapítvány képviselője, 
kuratóriumi tagja, az MVSZ munkatársa

A „Magyar Jövőért” Alapítványról és a Magyar Szellemi 
Alapítványról kívánságra részletesebb tájékoztatót küldünk.

•

(A felhívást a Magyarok Világszövetsége kérésére közöl-
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Ma, ha az 0 hangját halljátok, ne keményítsétek meg a 
szíveteket. Zsid 3,15.

VASÁRNAP Most, amikor halljátok szavat, ne kemenyit-

I sétek meg szíveteket. Zsolt 95,7-8 (Mt 7,24; Lk 8,4-15; 
Zsid 4,12-13; Zsolt 61) Ha nem vigyázunk, a gonosz min
denféle fondorlattal rávesz minket arra, hogy neki higy- 
gyünk. Isten szava más. Az mindig igaz, egyenes, arra lehet 
építeni. Most, amikor még szól az ige, hadd formáljon, 
vezessen, erősitsen minket! Akkor legyünk kemények, 
amikor a gonosz szól hozzánk!

HÉTFŐ Ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, 
válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. De én 
és az én házam népe az Urat szolgáljuk! Józs 24,15 (Jn 
12,26; 5Móz 32,44-47; Róm 9,30-10,4) Isten nem láncol 
magához senkit. Nem kényszerít rá, hogy szeressük, higy- 
gyünk, imádkozzunk, vigasztaljunk, szolgáljunk. Aki még
is ezt teszi, önként vállalja, mert tudja: ennek van értelme, 
ez boldogít, ez teszi értékessé az életet. Bár tudnánk szava
inkkal és életünk hitvallásával ma is legalább egy ember
ben vágyat ébreszteni az élő Úr szolgálatára!

if f i m Az Űr a mi bíránk, az Ur a törvényadónk, az Ur 
a királyunk, Ő segít meg bennünket. Ézs 33,22 (Mt 16,15- 

I 16; Mk 11,15-19; Róm 10,5-13) Isten szabta meg e világ 
rendjét, ő  tudja, mi az igazság, mi a jó, mi a bűn, ami 
büntetést érdemel. De ez a bíró, törvényadó és király nem 
ítéletünkre jön, hanem segítségünkre. Olyan, mint a kor
mányos, aki a zátonyok között is baj nélkül viszi célba a 
hajót, mert ismeri az utat. Hadd kormányozza életünk 
hajóját is Ő -  egészen a célig.

SZERDA Boldogok vagytok szegények, mert tiétek az 
Isten országa. Lk 6,20 (Jer 20,13; Mk 6,1-6; Róm 10,14-21) 
Szegény gazdagok! Amikor gazdagságuknak örülnek, elfe
lejtik, hogy elöbb-utóbb megkérdezi tőlük az élet Ura: 
hogyan szerezték és hogyan használták javaikat? Előtte 
nincs szépítési lehetőség. Szegény szegények! Sok pana
szuk között elfelejtenek örülni a legnagyobb gazdagság-

N A P R A ----------v
nak. Pedig a hit, amely minden körülmények között Isten
re hagyatkozik, maradandóbb érték, mint a gazdagok gaz
dagsága. Jó lenne, ha felismerné végre újra ezt a világ!
CSÖTÖRTÖK Meg vagyok győződve, hogy sem halál, 
sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, 
sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mély
ség, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el 
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisz
tusban, a mi Urunkban. Róm 8,38-39 (Zsolt 37,23-24; Mk 
4,26-29; Róm 11,1-10) Szülők tudják így szeretni gyerme
keiket. Szeretik akkor is, ha távol van, ha rosszat tesz, ha 
hűtlen, ha szégyellnivaló az élete, ha elfelejti őket, ha csak 
kérni tud. Szeretik, mert az övék. Ha ember tudja így 
szeretni gyermekét, mennyivel inkább szereti Isten az övé
it: minket, megváltott gyermekeit. Semmi sem választhat 
el Tőle!
PÉNTEK Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték ne
künk apaink, mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. 
Zsolt 44,2 (Lk 1,50; 2Kor 12,1-10; Róm 11,11-24) Az apák 
minden korban elmesélik fiaiknak a régi idők eseményeit. 
A fiák pedig talán minden korban azt mondják: a mi 
életünk már egészen más, nekünk új utakat kell járnunk. 
Bár tudnának az apák Isten megtapasztalt csodáiról olyan 
hittel beszélni, hogy a fiák megérezzék: az Ű r útját a 
megváltozott világban sem kell újra cserélni! így tudnak 
majd ők is Isten csodáiról beszélni fiaiknak.
SZOMBAT A ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy 
las ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene monda
notok: Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk 
cselekedni. Jak 4,14-15 (Péld 16,9; Zsid 6,4-8; Róm 11,25- 
36) Ha az ember hosszú évtizedek után visszatekint, látja, 
milyen rövid az élet. Urunk hamar kimondja a hazahívó 
szót. Mégsem az a dolgunk, hogy a halálra készüljünk.
A holnapra kell készülnünk, terveznünk: mit fogunk még 
tenni Isten dicsőségére és egymás javára? Mert ha az Úr 
akarja és élünk, igy tudni fogjuk, mit kell tennünk.

Dr. Zsednai Józsefné

H a t a l m a d b a n  v a g y o k !

Uram, „ne engedd, hogy elhízzam 
magamat,

S  elkápráztasson nagy kerted, az 
élet.

Nagyon mélyről jövök 
Nagyon bűnös vagyok 
Nagyon tied vagyok 

Nagyon-nagyon hatalmadban 
vagyok."

Csak aki nem óhajt szembenézni 
a valósággal, csak aki elviselendő 
tehernek tartja az életet, az nem érti 
a költő szavát: Elkápráztatott nagy 
kerted, az élet!

Zajos forgatagával, hol mindig 
történt valami, melybe indulhattam 
újabb és újabb terveket megvalósíta
ni, elszántan, eszemre s erőmre ha
gyatkozva csatákat vívni és persze 
azokat megnyerni. Ha azonban úgy 
tetszett, belesimulhattam az arctalan 
tömegbe, hol nem nézett rám 
senki számonkérően, hol nem 
kellett percekig, órákig problémái-

Adok majd nektek szívem szerint va
ló pásztorokat, akik hozzáértéssel és 
okosan legeltetnek benneteket. Jer 3,15

Mit várok el a lelkészemtől?
Ez volt a témája egy őszi csendes

napnak. Az ifjú lelkészjelölt megrökö
nyödött a kérdés feltevésén. Pedig -  
bármennyire is furcsán hangzik -  a 
gyülekezetben van várakozás, elvárás 
lelkésze iránt. Hol több, hol kevesebb. 
A lelkész legyen jó  igehirdető, pászto- 
rolja, látogassa a reá bízottakat, építse 
a gyülekezet közösségét.

Igenis van elvárás a lelkésszel szem
ben. Természetes, hogy a lelkész példá
ja  kell, hogy legyen a híveknek beszéd
ben, magaviseletben, szeretetben, hit
ben, tisztaságban. Igaz, hogy néha az 
ember csak az elvárásait fogalmazza 
meg; azon már nem töpreng, vajon ő 
mit tehet lelkészéért, hogyan könnyít
het terhein. Sokakban nagy a keserű
ség, a csalódás; vannak, akik gyüleke
zetüket is elhagyják.

Több gyülekezet áll lelkészválasztás 
előtt. Isten ígérete mindnyájunknak 
szól: Adok majd nektek szívem szerint 
való pásztorokat...

Ez lehet a reménységünk. Hogy Isten 
ad, és hogy az ő szíve szerint való pász
torokat ad. Nem a mi szívünk, a mi 
ízlésünk szerintit. Isten elküldte legna
gyobb ajándékát: Jézus Krisztust, aki 
odaadta értünk életét. Aki valamennyi
ünkért meghalt a keresztfán, hogy a 
bűnbocsánat örömében és az örök élet 
boldogságában részesítsen bennünket. 
Eljött a Jó Pásztor, hogy szétszóródott 
nyáját egybegyűjtse, megkeresse elve
szett juhait.

Isten ad majd szíve, Lelke szerint 
való pásztorokat is.

Bevallom, néha elcsügged a szívem, 
ha lelkészekre vagy teológusokra tekin
tek. Szomorúsággal tölt el, ha látom, 
hogy valakinek nyűg, teher a szolgálat; 
ha valaki megkeményedik és cinikussá 
válik; ha nem a hatalmas Isten előtt 
borul le, hanem bálványokat imád; ha 
a test cselekedeteit, a világ kívánságait 
követi és a bűn rabja lesz.

Ha máshogy nem, imádsággal se-

mon töprengeni, hol nem ismert fel 
senki.

Az élet egyre felfokozottabb for
gatagának sodra időnként persze el
vezetett szűk, homályos kis utcákba 
is, ahol nehéz volt a levegő, ahol 
mind jobban hatalmába kerített a 
fojtogató kérdés : mit keresek én itt 
(?), ahol gyötört az eddig oly sok 
értelmetlenül elvesztegetett óra, ahol 
meg kellett látnom az ész és erő kor
látáit, ahonnét úgy tűnt, hogy nin
csen menekvés!

S ekkor feltört egy mondat: 
Uram, nagyon mélyről jövök! Szo
morú gyermeki tekintetek, felnőtt 
arc mély ráncai, ideges remegése jel
zi: fájdalmak és szomorúságok 
mélységéből, halálfélelem sötétségé
ből, aggodalmak tengeréből, roha
nás csillapíthatatlan útvesztőjéből, 
kiszolgáltatottság, megaláztatás 
szörnyűségéből jövök én!

S ahogy kimondtam, egyedül Ne
ki, máris valamiféle remény járt át,

gíthetjük megfáradt lelkészeinket. 
Imádkozzunk értük és a teológuso
kért!

Szerető mennyei Atyánk! Köszön
jük, hogy feláldoztad értünk egyszülött

A Vértes legvadabb viharában 
tettük le sírjába és Isten üdvözítő 
szeretetébe 1995. január 13-án a 
csákvári temetőben. Bizony, nem
csak a metsző szél és a csontig ható 
hideg rendített meg minket, hanem 
elsősorban a megrázó tény: elment 
egy 36 éves, kedves élet.

Életének földrajzi állomásait ilyen 
nevek jelzik: Budapest -  Rudabánya 
—Csákvár -  Bököd -  és sok más hely 
mellett újra Budapest. Mégis az volt 
kívánsága, hogy a csákvári temető
ben helyezzék el. Számára ez a falu 
és gyülekezet jelentette a legtöbbet és 
legkedvesebbet: a még meg nem za
vart oltalmat, békességet és szerete- 
tet együtt.

A törést és élete begyógyulatlan 
sebét Bokodon kapta, amikor édes
anyja meghalt. Megdöbbentően mu
tatják ezt egy általa és eddig rende
zett fényképalbum képei, abban a 
két utolsó kép: „még együtt”, aztán 
m ár édesanyja sírjának képe követ
kezik. Egyházunkban sokan ismer
ték édesanyját: Simonfayné Heríszt 
Erzsébetet, a lobogó hitű külmisszi- 
óst, több szeretetotthonunk vezető
jét, és Simonfay Ferenc lelkésztest
vérünk kedves hitvesét, amíg Isten el 
nem szólította.

elindulva az arctalan tömegből, 
vagy életem eddigi szűk kis utcájából 
felé, azzal, hogy meghallgat, azzal, 
hogy nem nevet ki, azzal, hogy báto
rít, rájövök: Uram, nagyon bűnös 
vagyok! S 0  ahelyett, hogy elítélne, 
visszalökne, tovább sietne, megaján
dékoz bocsánatával, megajándékoz 
bizalmával: kövess engem, megaján
dékoz biztonságának melegével! 
Uram, tied vagyok!

Csodás érzés! De ha őszinte is a 
szó, ha a pillanat varázsa hosszú idő
re meg is határoz, akkor sem min
dent betöltő és elég!

Útján haladáshoz, naponta vele 
lépéshez kell: nagyon-nagyon a ha
talmadban vagyok!

Hatalmadban, melyből semmi ki 
nem téphet, de hatalmadban úgy is, 
hogy abból következmények nélkül 
többé nem szabadulhatok! Hatal
madban, hol ellenkezésem, okosko
dásom, lázadásom sora ellenére is 
bölcs és jó a Te akaratod!

Hatalmadban, hol Te vagy az Úr!

FataKn Helga

Fiadat, aki megváltott bennünket bű
neinkből! Kérünk téged, hadd élhesse 
át valamennyi elhívott igehirdető 
Krisztus szorongató szeretetét, bűnei 
bocsánatát! Könyörgünk, adj nekünk 
olyan pásztorokat, akiket Lelked vezé
rel!

Balta Emőke

Erzsiké küzdelmes életében -  s ez 
is állomást jelentett -  megszerezte a 
német tanári és tolmácsi diplomát. 
Több éven át tanította a jövendő 
lelkésznemzedéket is Teológiánkon. 
S az utolsó „állomás”, amikor 33 
éves korában rátört a nagy betegség, 
amely gyötörte, de érlelte is a nagy 
útra. Végül megcsendesedve és bé
kességgel tudta magát Isten kezében, 
akiről kedves Rilke verse nyomán 
életét így is meg lehet határozni: éle
tét táguló körökben, de Isten körül 
körözve élte le. Halálára és temetésé
re tudatosan készült.

A koporsó körül édesapja, testvé
re és kislánya állottak a legszűkebb 
körben, mégis, temetése „országos” 
volt, sokan jöttek el emlékezni, hi
szen nem is olyan régen vallotta 
édesapjának: nem is tudom, müyén 
sok testvérem van.

Ha élete állomásait más szem
pontból gondoljuk végig, akkor azt 
lehet mondani, volt életében 
„magasság”, és volt „mélység” 
is. Ezért volt jó  és erősítő rá em
lékezve, magunkra gondolva hal
lani az igét: „meg vagyok győ
ződve, hogy sem magasság, sem 
mélység nem választhat el min
ket Isten szeretetétől...” KI.

Imádság a lelkészekért

„...Sem magasság, sem mélység...”
| Emlékezés Simonfay Erzsébetre |

A  VASÁRNAP IGEJE
IRÁNYT ARTÁS A KERESZT FELÉ
ApCsel 26,22-32

Hatvanad vasárnapján az apos
toli bizonyságtétel a magvetőről 
szóló jézusi példázat bemutatása a 
gyakorlatban. Ugyanaz a tanítás 
hangzik Mária és M árta otthoná
ban (oltári ige), mint a római hely
tartó kihallgatási termében, mely a 
mai vasárnapunk igehirdetési 
alapigéje. Az igehirdető végzi az 
ige „magvetését”. Az igehallgatók 
pedig vagy félfüllel hallgatnak, 
mint Márta vagy Bereniké, mert 
közben más -  fontosabb? -  gondo
lataik, sürgős tennivalóik vannak 
(köves, útmenti talaj), vagy figyel
nek egy ideig, aztán megfeledkez
nek róla (gondozatlan, gazos ta
laj), vagy befogadva éltetik a ter
més beéréséig (jól művelt talaj). Is
ten vetőmagja: üdvözítő akaratá
nak kijelentése, változatlan és ki
apadhatatlan bőséggel hull ma is 
mindenki „földjére” .

Süketségből az ige hallására
Hogyan válhat jó termőtalajjá 

az életünk? Úgy, hogy már kis
gyermekkorunktól befogadjuk az 
igét, engedjük, hogy meggyökerez
zen bennünk. Isten igéje hasonlóan 
a növények hosszú évtizedek alatt 
fejlődő, növekvő magjához, a ma
ga idejében hoz termést. A vetés 
ideje akkor kezdődik, amikor -  
bár mi még csak pólyánkban rug- 
dalózunk -  a szüléink együtt imád
koznak velünk. A templomba is 
előbb kezdünk járni, mint az óvo
dába, hiszen ide együtt jár a család 
minden tagja. Senki sem küldhet 
képviselőt maga helyett, senki sem 
hallgathatja helyettem az igét, és 
az imáimat sem mondhatja helyet
tem senki, még a lelkészem se. 
A gyülekezetben átélhető lelki kö
zösséget csak betegség vagy rend
kívüli körülmények esetén pótol
hatja a rádió, tv, vagy újság ige
hirdetése. Mert ezek csak pótlé
kok. Isten mindig személyesen szól 
hozzám, ami nem műsor vagy elő
adás, hanem párbeszéd. Nem lehe
tek süket, elzárkózó, mint a termé
ketlen föld, melyben az élő mag is 
elpusztul. Állandó gyakorlással 
kell fejlesztenem hallásomat, hogy 
az egyre harsányabb világunkban

is meghalljam az Ú r csendes, hivó 
szavát. Csak így hozhat bőséges 
termést Isten igéje az életemben.

A termés: a Krisztusban elrejtett 
élet láthatóvá tétele. Ez az élet a 
templomban születik meg a ke
reszt ség szentségében. A növeke
dés helye is a templom, ahol hit- 
testvéreimmel együtt otthon va
gyok. Életem gyümölcstermése ak
kor kezdődik, amikor az igének 
nem csak (mélyen) hallgatója va
gyok, hanem magam is megszóla
lok. Elmondom, hogy nem csak 
elindultam a kereszt felé Jézust kö
vetve, hanem tartom is a helyes 
irányt. A bizonyságtételre minden 
helyszín és hallgatóság alkalmas, 
ha nem emberi akarat, hanem Jé
zus Szentlelke irányítja az esemé
nyeket. Legyen börtön, királyi fo
gadóterem, közterület, templom 
vagy családi otthon. Lássák, hall
ják, érezzék meg az emberek, hogy 
a mi új életünk remény- és öröm
teljes élet. Olyan élet, amely önma
gát feláldozva táplálja, gyógyítja 
és élteti a környezetében élőket.

Hallgassuk és mondjuk el má
soknak is az apostoli igét, amely a 
Krisztus keresztje felé vezet, mely
nek árnyékában a feltámadott Úr 
örökké nyitott sírja jelzi utunk vé
gét.

Rezessy Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Hálát adunk neked, üdvözítő Urunk, 

hogy pazarló bőséggel hinted igéd mag- 
vát szívünkbe, és fáradhatatlanul hívo
gatsz megtérésre. Kérünk, tégy minket 
bölccsé Szentlelked erejével, hogy ne 
csak hallgassuk szavadat, hanem meg is 
tegyük azt, amivel megbízol minket. Irá
nyítsd gondolatainkat, és légy segítsé
günkre, hogy értelmesen és érthetően 
fejezzük ki magunkat, amikor új életet 
teremtő szeretetedről teszünk bizonysá
got az emberek elő tt Nyisd meg fülün
ket igéd hallására, és szánkat igéd hirde
tésére! Ámen

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
17.20-tól, a 49 m-es rövidhullámon, 
február 18. szombat: Lélektől lélekig, 
február 19. vasárnap: Börönte M árta 
áhítata.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 190S . február 19.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 

de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. Széchey 
Béla; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Mado- 
csai Miklós; Modort u. 6. de. fél 10. Csizina- 
zia Sándor; Pesthidegkút, II. Ördögárok a 9. 
de. fél 11. Szitás Attila; Csillaghegy, ü l .  M á
tyás kir. u. 31. de. 10. Óbuda, ID. Dévai B.
M. tér de. 10. Bálint László; Üjpest, IV. 
Letbstöck Mária u. 36-38. de. 10. Blázy L a
jos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér K a
roly; de. 11. (úrv.) Trajtler Gábor; du. JB. 
(zenés áhítat) dr. Hafenscher Károly; VIP. 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 5. (szeretetvendégség) Lukát: 
Miklós; v m .  Üllői út 24. de. fél 11. Kertész» 
Géza; VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák)! 
Cselovszky Ferenc; VIII. Karácsony S. u. i | 
31-33. de. 9. Kertész Géza; vm. Vajda P. u. I ! 
33. de. fél 10. Wiszkidenszky András; IX. 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Wisz- ^  
kidenszky András; X. Kerepesi út 69. de. 8. m  
Laborczi Géza; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. I  
de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.)» 1  
Szeverényi János; du. 6. Ferenczy Erzsébet I  
XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Szeverén a  '  
János; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 11. i 
de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.- . I 
Takács József; du. fél 7. XIII. Kassák Lajos 
u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII. Fran- 1 
gepán n. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XTV. 
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Laborczi Géza; 
XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Laborczi 
Géza; Pestújhely, XV. Templom tér. de. 10. 
Bízik László; Rákospalota, XV. Juhos n. 28. , 
Kistemplom de. 10. Szabó István; Rákos
szentmihály, XVI. Hősök tere. de. 10. dr. 
Kamer Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. 
u. de. fél 11. dr. Selmeczi János; Mátyásföld,
XVI. Prod ám u. 24. de. 9. dr. Selmeczi János; 
Rákoshegy, XVII. Tessedik tér de. 9. Kosa 
László; Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de.
9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr,
XVII. Pesti út 111. de. fél 11. Kosa László; 
Rákosliget, XVII. Gőzön Gyula u. de. 11. 
Marschalkó Gyula; Pestszentlörinc, XVIII. 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- 
szentímre, XVIII. Rákóczi út 83. ref. templom 
de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kis
pest, XIX. Templom tér 1. de. 10. Széli Bul
csú; Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX. Ady E. n. 89. f 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI. 
Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda
fok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá
bor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár 
Gábor

HATVANAD VASÁRNAPJÁN az oltár- 
térítő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tári igéje: Lk 10,38-42; az igehirdetés alap
igéje: ApCsel 26,22-32.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK!” címmel 
evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán február 20-án, 
hétfőn 13.30 órakor. Előtte 13.20-kor evangé
likus énekek bemutatását hallhatjuk.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hul
lámhosszán február 26-án, vasárnap de. 10.05 
órakor az acsai templomból. Igét hirdet: Me- 
kis Ádám lelkész.

ZENÉS ÁHÍTAT 
február 19-én, vasárnap 18 

órakor
a Deák téri templomban 

a STOCKHOLMI BAROKK 
KAMARAEGYÜTTES 

közreműködésével 
Susanna Laurin -  blockflőte 

Frédiik Anderberg 
-  barokkhegedű 

Anders Modigh -  barokkcselló 
Pia öijeheim -  csembaló 

Igét hirdet:
Dr. Hafenscher Károly

Az Evangélikus Börtönmisszió segítő 
testvérek jelentkezését váija, akik sze
rény díjazás mellett szeretettel foglal
koznának lány-, illetve fiúcsoporttal, 
tornásznának, kosaraznának velük, 
örülnénk azoknak, akik varrni, gitá
rozni tanítanák a Markóban levőket, 
(telefon: 168-22-78) -  Ima: azokra 
gondoljunk Isten előtt, akiket e napok
ban kísérnek be a börtönbe. Milyen 
válságosak sokszor az első napok!

A Magyarországi Evangélikus Egy
ház Ifjúsági Bizottsága által az erdélyi, 
délvidéki és felvidéki evangélikus ifjú
sági vezetők számára szervezett konfe
rencia keretében FÓRUM TALÁL
KOZÓT szervez 1995. február 22-én 15 
órakor az Üllői ú t 24 .1. emeleti tanács
teremben. A találkozóra -  melyet az 
ÖRÖM HÍR is felvesz -  várjuk mind
azokat, akiknek kérdéseik, javaslataik 
vannak, illetve kapcsolatokat szeretné
nek kialakítani határainkon túli ma
gyar testvéreinkkel.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája február 19-én este: 
Imádkozzunk a levelezőinkért, hogy a 
nagy türelmet, megértést, elfogadást és 
bátorságot igénylő alázatos munkájuk
ban a Szentlélek erősítse lelkűket!

A KIÉ Nemzeti Szövetség új telefon
számot kapott. Az új telefon/fax szá
ma: 267-0587.

A CSÖMÖRI GYÜLEKEZET 
ez idén is megrendezi az immár négy 
évtizedes hagyománnyal bíró Farsangi 
Imahetét. A böjt előtti utolsó farsangi 
napokban egy héten keresztül terített 
asztalok mellett minden este Isten igé
jét hallgatva készülünk böjtre.

Az imahét estéin véndégigehirdetők 
szolgálnak.

Február 26-án (vasárnap) dr. Fabiny 
Tibor professzor, 27-én Donáth Lász

ló, 28-án Madocsai Miklós lelkészek, 
március 1-jén és 2-án Túrmezei Erzsé
bet diakonissza főnökasszony, március
3-án és 4-én Balikó Zoltán ny. lelkész. 
Böjt első vasárnapján, de. fél 11-kor 
ünnepi úrvacsorái istentisztelettel feje
ződik be a sorozat, amelynek igehirde
tési szolgálatát szintén Balikó Zoltán 
ny. lelkész végzi.

Az esti alkalmak 6 órakor kezdőd
nek. Az alkalmakra szeretettel vár min
denkit a csömöri gyülekezet.

A Keresztény-Zsidó Társaság soron 
következő rendezvényét 1995. február 
22-én este 7 órakor tartja a Budapest, 
XIV. Thököly út 58. alatti katolikus 
templomban. Teológiai Szimpozion 
lesz AZ IMÁDSÁGRÓL.

Zarándokutak Jézus lábnyomában. 
Az ökumenikus Tanulmányi Központ 
ez év első felében két alkalommal szer
vez „Terra Sacra” zarándokutat a 
Szentföldre: március 23-28. között 
(6 nap, 5 éjszaka) és június 13-20. kö
zött (8 nap, 7 éjszaka). A „Jézus láb
nyomában” program magában foglalja 
a bibliai helyek megtekintését Galileá- 
ban: Caesarea, Táborhegy, Názáret, 
Kána, Kapemaum, a Kenyérszaporí
tás, a  Boldogmondások helye, Tiberias 
és Jordan, a keresztelőhely. Bet-Alpha, 
Beth-Shean és Jerikón át a Holt-tenger, 
Qumrán és Massada, Jeruzsálemben az 
Olajfák hegye, Getsemáné kert, Via 
Dolorosa, Szentsír-templom, Utolsó 
vacsora terme, Dávid sírja, a Mária- 
emlékhelyek, Siratófal, Szikladóm, El- 
Aksza mecset, Betlehem és más helyek 
meglátogatása. Elszállásolás a tenger
parton, egy kibuc vendégszobáiban a 
Táborhegy közelében és Jeruzsálem
ben, háromcsillagos szállodákban, fél
panzióval. A kísérő teológiailag kép
zett szakvezető. Részvételi díj -  ha nem 
történik további forint-leértékelés -  
mindkét csoportnál 78 ezer forint. Eb
ben az árban minden kiadás -  a belépő
jegyekig bezárólag -  bennfoglaltatik. 
1995 őszén még két utat tervezünk, ké
sőbb meghirdetendő időpontokban. 
Jelentkezni lehet: az ökumenikus Ta
nulmányi Központban személyesen 
vagy levélben (1114 Budapest, Bocskai 
u. 15. III/3.) vagy telefonon: 166-4790, 
illetve dr. Bajusz Ferenc ny. teológiai 
professzor telefonján: 287-3086.

A Somlószölösi Gyülekezet szeretet- 
vendégséget tart 1995. február 19-én 
vasárnap 17 órakor. Vendégünk Tóth 
Sándor mezőlaki lelkész tart előadást. 
A gyülekezet ifjúsága szolgál.

A TV 1. Napkelte adásában február 
23-án, reggel fél 7 órakor evangélikus 
áhitat lesz.

A TV 1. „Jó  reggelt Istenem” adásá
ban február 18-án reggel 8.05 órakor 
evangélikus műsort közvetít, a Bécsi 
kapu téri ifjúsági előadásban ifj. 
Hafenscher Károly lelkész vezetésével.

A Pál Apostol Egyházi Általános Iskola 
nyitott napokat tart március 1-15-ig 
naponta 8-17 óráig. Ekkor van lehető
ség az előzetes jelentkezésre induló első 
osztályainkba. Címünk: 1173 Bp., Pes
ti út 80. (Rákoskeresztúr). Tel.: 2-58- 
06-95. Igazgató: Krémemé Kucsma 
Mária

Festői környezetben Balatonhoz, Hévíz
hez közel épülő, teljes ellátást biztositó idő
sek otthonházába jelentkezéseket fogadunk 
el, öröklődő bekerülési lehetőséggel. 
Napfény Otthonház, 8316 Várvölgy Kossuth 
L. u. 67.
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Mert lejtőn lakni nem lehet, 
Sem kétéltűen jobbra balra menni.

_______A válaszút ez: fel vagy lefelé...
Lefelé vonz a vad nehézkedési törvény 

Ezrek példája, vérrokon, barát 
De mi kitörünk ezek bűvköréből 

És a csúcs felé megyünk.
Mécs László

~ ~  A TARTALOMBÓL “

EGYHÁZTÖRTÉNETET TANÍTUNK

TAIZE-TALÁLKOZÓ

AJÁNLAT

BÉKÉSBEN JÁRTUNK... (2.)

O R O SH Á ZA

Az orosházi szeretetotthon utcai frontja

Békési kőrútunk második állomása a Viharsarok „magyar” gyülekezete 
volt. Azért ez az elnevezés, mert köztudomású, hogy ebben a megyében 
zömmel szlovák vagy német eredetű gyülekezeteink vannak. Az oroshá
ziakról pedig éppen a múlt évben írtuk le, hogy a dunántúli Zombáról 
menekültek ide, mert evangélikus hitükben meg akartak maradni.

Az otthon az udvar felől

Ennek a nagy gyülekezetnek 
is vannak nagyságához mérete
zett problémái. Nemrég újítot
ták meg nagy templomukat. 
Gimnáziumi tagozatos osztá
lyaik működnek, melyekből 
idővel az önálló evangélikus 
gimnázium fejlődhet ki. Múlt év 
áprilisában -  a gyülekezet 250 
éves jubileumának ünnepsége 
keretében -  új óvodát nyitottak. 
Most, az épülő szeretetotthono
kat keresve Békésben, ide is 
megérkeztünk, mert itt is készül 
új otthon az idősek számára.

Az új otthont nem új épület
ben, hanem egy alkalmas nagy 
épületben alakítják ki. Régi 
gyülekezeti igényt elégítenek ki 
az otthon megnyitásával, ami 
egyben a város önkormányza
tának helyeslését is kiváltotta, 
hiszen a szociális kérdés, az ál
lapotok javulása közös egyházi 
és önkormányzati érdek is. Az 
államosított egyházi javak visz- 
szaszármaztatása során ültek le 
az illetékesek tárgyalni, és úgy 
alakult az egyezség, hogy a 
sokféle kisebb ingatlan helyett 
egy nagyobb, szeretetotthon 
számára alkalmas épületet kér
nek kiváltásképpen. Ezért te
hát nem kell uj épület, ebben 
lehet elhelyezni az otthont.

Az épület -  mely képünkön 
is látható -  nagyobb méretű 
egy családi háznál. Valamikor 
„palotának” nevezték és egy 
magánvállalkozó birtokában 
volt. Azután volt csendőrlakta
nya, diákkollégium, sőt, iskolai 
tantermek létesültek benne. 
Most már feleslegessé vált. 
Ezért kaphatta meg az egyház, 
kifejezetten „szociális” célra. 
Az egyház birtokában van tu
lajdonjogilag. Az engedélyezési 
terv is megvan. Tavasszal ké
szülnek megindítani az építési 
munkákat és szeretnék év végé
re beköltözhetővé tenni.

Az L alakú épület csupán

belső átalakításra szorul. 
A nagyméretű szobákból -  me
lyekből ráadásul tantermeket 
alakítottak ki -  kisebb szobá
kat fognak elrekeszteni. A terv 
az, hogy egy-két ágyas szobák 
lesznek, vizesblokkal. A régi 
szokás szerinti magas szobák
ban álmennyezetet is tervez
nek, hogy könnyebben fűthe-

tők legyenek. így egyelőre 12 
szoba alakítható ki és a kony
ha, ebédlő és más kiszolgáló 
helyiségek. Kb. 15 személy ve
heti birtokba az első ütemben. 
Az épületet üresen kapta meg 
az egyházközség, így azonnal 
elkezdhetik a munkát, mihelyt 
az idő arra alkalmas lesz. A gáz 
bevezetés eddig is megvolt, így 
a fűtést is ezzel oldhatják meg.

További terveik is vannak. 
A hatalmas padlástér később 
szintén beépíthető lesz. A nagy 
udvarban vannak jelenleg is ki
sebb épületek. Ezek helyén le
het majd idővel tovább építeni 
az otthont. Az induló otthon 
személyzetét úgy készülnek ösz- 
szegyűjteni, hogy az otthonban 
való szolgálat mellett egy „házi
gondozói” szolgálatot is elindít
hassanak -  amint azt már Kis
kőrösön is végzik, jelezte kísé
rőnk, Pintér János esperes.

A szemlélődés végén a pincé
ben is körülnéztünk. Jelenleg 
egy vállalkozó gombatermesz
tésre vette bérbe. Ezt a jövőben 
az otthon keretében is végezhe
tik és tovább vállalkozhatnak. 
Adjon Isten még sok ötletet és 
megvalósítást, hogy jól végez
hessék szeretetszolgálatukat.

Tóth Szöllős Mihály

ORSZÁGOS PAPNÉ CSENDESNAP

Az ez évi országos papné csendesnapot március 25-én 
10 órai kezdettel tartják a budapesti Deák téri Evangéli
kus Gimnáziumban (Budapest V., Sütő u. 1. II. em.). Erre 
az alkalomra az erdélyi papné testvérek is meghívást kap
tak.

A csendesnap összefoglaló címe:
Életforma, hivatás vagy 

foglalkozás-e a papnéság?
Az útiköltséget és az étkezés díját az Országos Egyház 

fedezi. Valamennyi aktív, nyugdíjas és özvegy j>apné, lelkész
nő és férjeik jelentkezését szeretettel várja az Északi Püspöki 
Hivatal (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.) március 
1-ig.

A Fasori Evangélikus 
Gimnázium dísztermé
ben (Budapest VII., Vá
rosligeti fasor 19-21.)

április 1-én, szomba
ton de. 10 órától du. 4 
óráig tartjuk

a hitoktatók III. talál
kozóját.

Jelentkezés: dr. Mun- 
tag Andomé fasori lel
késznél márc. 18-ig. 1071 
Budapest, Damjanich u. 
28/b.T.: 122-28-06.-A k i 
későn jelentkezik, annak 
nem tudunk ebédet bizto
sítani. -  Ebédet és az úti
költséget az Országos 
Egyház fedezi.

AZ EVANGÉLIKUS 
TEOLÓGIAI AKADÉMIA

előzetes közlése szerint a IV. 
Protestáns Posztgraduális 
Tanfolyamot július 3-7. kö
zött tartják az Akadémián. 
A tanfolyam átfogó témája: 
„Hit és társadalom -  köl
csönhatásban.” A tanfo
lyam várható költségeiről 
később adnak tájékoztatást.

A szervezés miatt minél 
előbb tudni kell, kik azok, 
akiknek részvételével szá
molhatnak. A jelentkezés 
határideje: június 20. Taná
csos azonban minél előbb je
lentkezni !

ÖNM AGUNKRÓI
Néhány héttel ezelőtt ír

tunk arról, hogy egy negyven 
tagú fórum beszélgetett egy
házi sajtónk stratégiájának 
kialakításáról. Az elhangzot
tak értelmében máris hozzá
kezdünk a megbeszélés elha
tározásainak megvalósításá
hoz. Lapunkra vonatkozóan 
elsőként a szerkesztőbizottság 
újjáalakítását végeztük el.

Az Evangélikus Élet új 
szerkesztőbizottsága a követ
kező összetételű: ifj. Cse- 
lovszky Ferenc (gyermekro
vat), Gáncs Aladár (zenei ro
vat), Madocsai Miklós (Élő 
Víz rovat), Nagy László, Ri- 
bár János, Sánta Anikó, Sze- 
verényi János, dr. Szentpétery 
Péter (külföldi események), 
Újlaki Ágnes, Varga Gyöngyi 
(ifjúsági rovat). Isten áldását 
kérjük a szerkesztőbizottság 
működésére, munkájára!

A fenti összetételű szer
kesztőbizottság megtartotta 
első összejövetelét. Megbe
széltük a legfontosabb előt
tünk álló feladatokat. Elő
ször azt, hogy most nem vál
toztatunk a lap formátumán 
és terjedelmén. A tájékoztatá
sul beszerzett adatok szerint, 
csak újabb áremeléssel lehet
ne több oldalon megjelenni. 
Ezt nem tudjuk vállalni.

A szerkesztőbizottság új 
feladatokat is vállal. Erre 
mutat az ún. „aktuális rovat” 
megjelölés, mely magában 
foglalja a publicisztikai cik
keket éppúgy, mint az esemé
nyek rögzítését, társadalmi 
életünk reflektorát és a világ
ba való kitekintést is. Az el
határozás azonban kevés, és 
a megvalósítást nem is tudja 
csupán a szerkesztőbizottság 
magára vállalni. Nem va
gyunk mindenben tudósok. 
Nem jutunk el minden fontos

eseményre, „rész szerint van 
bennünk az ismeret”. Ezért 
kérjük azt is, hogy az olva
sók legyenek olykor „íróink” 
is. Ne várjuk, hogy a lap kü
lönböző kérdésekről írjon, 
hanem szóljunk hozzá, írjunk 
cikkeket, tudósításokat, kü
lön felkérés nélkül is. Lehet, 
hogy nem minden beküldött 
cikk kerül közlésre ezután 
sem, fennmarad a szerkesztő 
és a szerkesztőség válogatási 
joga, de a több cikkből lehet 
válogatni, a kevésből, vagy 
éppen semmiből nem.

Még egy fontos közlése, 
kérése van a szerkesztőbizott
ságnak. Nevezetesen az, hogy 
ne írjunk hosszú cikkeket, 
legfeljebb 60-70 sort. Négy 
oldalas újságba csak rövid 
cikkek férnek be! Az írásokat 
csak írógépeit vagy számító
gépen készült kézirat formájá
ban tudjuk elfogadni, mert d 
nyomda csak ilyet fogad el 
szedésre. Már többször közöl
tük, de most újra leírjuk, hogy 
a kézirat helyes formája a kö
vetkező: egy oldalon 30 sor 
lehet (ritka közökkel kell gé
pelni) és soronként 60 leütés 
(betűhely). A/4-es papírra 
kell mindent írni, még akkor 
is, ha kevesebb, mint 30 sor. 
A papírnak csak egyik oldalá
ra írjunk! A modern számító
gépeknél is állítsuk be a fenti 
adatokat. Nem egyszer ka
punk 80-100 leütéses és sűrű 
somokban írt cikkeket, me
lyeknek a puszta elolvasása is 
nehéz az apróbetűs sorok mi
att. Sajnos, szerkesztőségünk 
munkatársainak munkabe
osztása nem teszi lehetővé a 
beküldött kézírásos cikkek le
másolását. Itt kérjük az írók 
szíves megértését és együtt- 
munkálkodását.

Leveleket csak olykor és

kis számban kapunk. Ami ér
kezik, az inkább a lap postá
zása, elmaradása miatti pa
naszlevél. Itt közöljük azt, 
hogy ha valaki új előfizető, 
annak címét havonta tudjuk 
a hírlapkézbesítő irodával 
közölni, ők akkor elkészítik a 
címnyomó lapot és azután 
kezdik el rendszeresen külde
ni. Ne a csekk hátlapján ren
deljünk! Az OTP kb. 5-6 he
tes átfutással küldi a csekket, 
ezért kiadóhivatalunk szokta 
elkezdeni a lap küldését, és 
előfordul, hogy még mi is 
küldjük és már a posta is 
küldi a lapot. Ilyenkor egy
két hét átfedés lehetséges, ezt 
vegyük természetesnek. Ugyan
így előfordul az is, hogy valaki 
lemondja^z előfizetést és még 
tovább kapja a lapot. Ez azért 
van, mert a beérkezett lemon
dást a legközelebbi hónap ele
jén közölhetjük a hírlapkézbe
sítő irodával és csak azután 
szüntetik meg a lap küldését. 
Kérjük mindkét esetben türel
müket!

Ugyancsak a levelezéshez 
tartozik, hogy többen előfizeté
si díj fizetésekor a csekklap hát
só oldalán közölnek fontos 
dolgokat a kiadóhivatallal. Mi
vel a csekkek átfutási ideje oly
kor 5-6 hétbe is beletelik, így 
későn olvassuk el a hátoldalt, 
már esetleg idejét múlta a köz
lés. Jobb dolog egy levelezőla
pon megírni akár új előfizetést, 
akár megszüntetést.

Elindulunk a szerkesztőbi
zottság munkájával és tovább 
keressük a jó utat. Nem tu
dunk tökéletes, mindenkinek 
megfelelő lapot készíteni, de 
szeretnénk jobbat, a kívánsá
goknak inkább megfelelőt, 
modernet, de evangélikus 
egyházi lapot olvasóink kezé
be adni.

Az Országos Közgyűlés felhívása 
a gyülekezetekhez

Az Országos Presbitérium ajánlása az illetmények 1995. évi emelésére
A Magyarországi Evangélikus Egyház 

Közgyűlése 1994. december 2-i ülésén az 
alábbi felhívással fordult gyülekezeteinkhez:

„Az Országos Presbitérium ajánlása alapján 
az Országos Közgyűlés felhívja az egyházköz
ségek figyelmét gyülekezetükkel szembeni egy
házfenntartói kötelességük lelkiismeret szerin
ti felülvizsgálatára.

A közgyűlés egyhangúlag megállapította, 
hogy gyülekezeteink anyagi áldozatkészsége 
nem elegendő a szükséges kiadások fedezésére. 
Ezért felhívjuk egyházközségeink presbitériu
mait, hogy híveinket a nehéz anyagi helyzetről 
rendszeres időközönként tájékoztassák.

Ugyanakkor kérjük a gyülekezetek tagjait, 
hogy méltányos közteherviselés alapján általá
ban jövedelmük 1%-át, az aktív keresők mini
málisan havi 200,- Ft-ot, nyugdíjasok havi 
100,- Ft-ot 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 evangéliumért érzett 
felelősségük és az egyház iránt érzett szerete- 
tük jeleként áldozatkészségükre a gyülekeze
tek fennmaradása érdekében feltétlen számít
hat. Isten áldja meg gyülekezeteink életét és 
felelős döntését."

Amikor az Országos Közgyűlés ezzel a fel
hívással gyülekezeti tagjainkhoz fordult, első

sorban az volt a célja, hogy megállítsa azt a 
kedvezőtlen tendenciát, amely egyre több 
gyülekezet anyagi ellehetetlenüléséhez vezet
het. Az Országos Presbitérium az ismert 
nagymértékű infláció ellenére az országos já
rulék összegét évek óta és 1995. évben sem 
emelte; ennek ellenére, vagy éppen ezért a 
gyülekezeti tagok áldozatkészsége nem emel
kedett, a gyülekezetek legtöbb esetben az al
kalmazottaik illetményének karbantartására 
felszólító országos presbitériumi ajánlásokat 
sem voltak képesek teljesíteni.

Az Országos Presbitérium javasolja, hogy 
a gyülekezetek a lelkészi és alkalmazotti illet
ményeket 1995. január 1-től 15%-kal emeljék 
fel, amely emelés ugyan nem éri el a jelzett 
áremelkedések mértékét, teljes kompenzáció
ra azonban a költségvetési szférában sincs 
lehetőség és az egyházi oktatási-nevelési in
tézményekben foglalkoztatott egyházi alkal
mazottak illetményének emelése sem éri el ezt 
a mértéket. Kérjük a gyülekezeteket, hogy az 
illetmények emelésénél arra is legyenek tekin
tettel, hogy a személyi állami támogatás eme
lésére nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy 
az állami támogatás összege 1995. évben sem 
emelkedett, így a támogatás összege továbbra 
is havi 2500,- Ft.

A Központi Szociális Alap a legalacso
nyabb jövedelmű lelkészek illetményét 1995- 
ben is jelentősen támogatja.
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Az Úr az én pásztorom, 
nem szűkölködöm.
Füves legelőkön terelget, 
csendes vizekhez vezet engem.
Lelkemet felüdíti,
igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
H a a halál árnyéka völgyében járok is,
nem félek semmi bajtól,
mert te velem vagy:
vessződ és botod megvigasztal engem.

A szavak, Uram, sokszáz évesek.
M ost ajkamon mégis újra frissen szólnak. 
M ert Te, a Jó  Pásztor ma is ugyanaz vagy, 
mint aki akkor voltál:
Népednek, nyájadnak hűséges oltalmazója!

BIBLIAI „KI-KICSODA”
F i le m o n

Filemon, a jómódú keresztyén férfi Kolossé- 
ban élt. Házában helyet adott a keresztyének 
összejöveteleinek, és egész családjával együtt Jé
zus Krisztus követője lett. Egyszer meglopta őt 
az egyik rabszolgája, Onézimosz, aki tette után 
megszökött gazdájától. Ezért akár halálbüntetés 
is járhatott abban az időben, de ha elfogják, 
mindenképpen szigorú büntetésre számíthatott 
a szökevény. Onézimosz rádöbbenve helyzete 
súlyos voltára, felkereste Pál apostolt, aki szere
tettel fogadta őt, és megpróbált segíteni neki, 
hogy rendbe hozhassa, amit elrontott. Onézi
mosz maga is keresztyénné lett, ez azonban nem 
változtatott azon, hogy a hatóságok tovább ke
resték őt, mint szökött rabszolgát. Ekkor Pál 
levelet írt Filemonnak, aki maga nagyra becsülte 
az apostolt, hisz ahogy ez a levélből kiderül, 
Filemon is Pál igehirdetése hatására lett keresz
tyénné. A levélben arra kéri őt Pál, hogy fogadja 
vissza Onézimoszt, és bocsásson meg neki. Pál 
Filemonhoz írt sorait az Újszövetségben olvas
hatjuk. A levél emlékezteti címzettjét -  és ben
nünket is -  arra, hogy Isten előtt minden ember 
egyenlő. Ezért a keresztyén ember is úgy kell, 
hogy szeresse felebarátját, mint a testvérét.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„ l K o r i n t h u s  1 3 ”

Ha ebben a játékban helyes megfejtést akarsz 
beküldeni, nem kell mást tenned, mint alaposan 
megismerni a „Szeretet Himnuszát”, azaz Pál 
apostolnak a korinthusi gyülekezethez írt első 
levele 13. részét.

A két hete indult, háromfordulós játékunk 
ezzel az igeszakasszal kapcsolatos. Szavakat kell 
megtalálnotok, úgy, hogy én megpróbálom kö
rülírni őket a szöveg alapján.

Beküldendő jelen esetben -  a múlt héthez ha
sonlóan -  ismét egyetlen szó. A meghatározás 
pedig így hangzik: „Lehet ugyan teljes, attól még 
lehetek semmi, mert a szeretet még ennél is na
gyobb!”

Remélem, sokan rátaláltok a keresett dologra 
lKor. 13-ban, amelyre áll a fenti meghatározás. 
Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap 
dátumát követő keddig adjátok postára!

„ H u m o r z s á k ”
A hitoktató nehéz kérdést tesz fel:
-  Ki tudná megmondani, mit jelent a mondás, 

hogy „az apák bűnei miatt a fiák lakóinak”?
Péter jelentkezik:
-  Amikor a papám hibázott a matek házi fel

adatomban, én kaptam rá egyest.
*

Egy fárasztó iskolai nap estéjén Józsi így imádko
zik:

„Istenem, csinálj belőlem okos fiú t, mert a tanára
imnak eddig még nem sikerült!”

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

K egyelem  -  ajándékba
„Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem 
tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, 

hogy senki se dicsekedjék" (E f  2,8-9) j

A  „Kösd össze" című 
játék megfejtése

Ugye, emlékeztek még arra a játékra, ahol olyan 
halakat kellett összekötni négyzetekkel, amelyek 
gyomrában betűk voltak? A rejtvény megfejtése a 
próféta szó volt. Erre sokan rájöttetek. Azt is kér
tem, írjátok meg, hogy mi a megtalált szó jelentése. 
Nagy örömömre sok igen pontos, részletes megfej
tés érkezett. Itt idézek is egy frappáns megoldást, 
beküldője a Konfirmációi Kátét hívta segítségül: 
„A próféták Isten választott emberei voltak, akik 
Isten akaratát hirdették, és az Üdvözítő eljövetelé
ről jövendöltek.”
A MEGFEJTŐK:

Báli Veronika; Bedi Gergő (Celldömölk); ifj. 
Bors Zoltán (Felpéc); Bundity Ede (Soltvadkert); 
Burján Gábor és László (Celldömölk); Csekő An
na (Budapest); Donátb Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjú
sági Kör; Fülöp Balázs (Celldömölk); Grósz Eszter 
(Nagybörzsöny); Hegedűs Zoltán (Celldömölk); 
ülés Adél (Egyházasdengeleg); Kis Gabriella 
(Oroszlány); Molnár Berta (Farmos); Németh 
Csilla (Somlószőlős); Kocsis Sándor; Portschy Dá
niel, Szabolcs és Ádám; Rózsa Péter és Gabor; 
Simon Eszter és Marianna; Verebes Zsolt (vala
mennyien Celldömölkről).

Mindenkinek gratulálok! A sorsolás ezúttal Kis 
Gabriellának kedvezett, így neki küldök jutalmat.

Mikor is használjuk a „kegye
lem” szót? Amikor egy bűnös em
berről beszélünk, aki elkövetett va
lamit, de valami miatt nem kell le
töltenie az egyébként megérdemelt 
büntetést. Talán, mert beteg, és nem 
volt tudatában tettének, talán, mert 
próbaidőre bocsátják.

A kegyelemre, amit Istentől ka
punk, nekünk is épp ezért van szük
ségünk: bűnösök vagyunk, bünte
tés vár ránk. Helyesebben csak vár
na ! És ez az örömhír lényege: Krisz
tus eljött hozzánk, meghalt és feltá
madt azért, hogy 0  vállalja át a bün
tetést, a halált. Utolsó szavainak 
egyikével nemcsak az ő t  fizikailag 
megsemmisítőkről mondta:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert 
nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 
23,34) Ez a mondat akkor rólunk is 
szólt rólam, rólad, értem, és teérted 
is. O maga ment ki minket Isten 
előtt: a hitetlenség oka a tudatlan
ság. Az, hogy nem vagyunk képesek

megkülönböztetni a jót a rossztól, 
ha pedig mégis, magunktól, saját 
erőnkből nem tudunk felülkereked
ni a bűnön.

Ha pedig ezt az Istentől való ke
gyelmet megkapjuk és átérezzük, 
akkor és ott kezdődik számunkra az 
örökélet, az üdvösség, mégpedig hit 
által. Kegyelem, hit, üdvösség: e há
rom csak együtt teljes, ha az egyik 
hiányzik, csonka lesz a kép. Talán 
így lehet ezt az egységet megfogal
mazni: Isten kegyelméből hitet 
ajándékoz nekünk, hogy üdvözül- 
jünk.

Ajándék -  számomra ennek a 
szónak különös varázsa van. Vala
mi, ami spontán, valami, aminek 
célja van: örömet okozni annak, 
akit szeretünk, anélkül, hogy „ellen
szolgáltatást” várnánk. Az ajándék 
belőlünk fakad, és az ajándékozott 
szívét célozza meg. így van ez az em
berek között, de így van Isten és em
ber kapcsolatában is. Ajándéka

közvetlenül Tőle jön. Hogy kik) a 
címzettek? Te is, én is, ő is, szóvial 
mi, emberek, mindnyájan.

Szeretsz ajándékot kapni? Ugye, 
még soha nem utasítottál vissza 
egyet sem? Miért tennéd ezt éppe)i 
most, amikor Isten közvetlenül k í
nálja ajándékát, amit személyese« 
neked szán? Az üdvösségedről van 
szó! És mindez nem cselekedetekért,] 
hanem azért, mert szeret, és örömöt 
akar szerezni.

Nem kell érte megszolgálni, hi
szen akkor már nem ajándék lenne, 
hanem bér. A fizetségre, amiért 
megdolgoztunk, büszkék vagyunk.

Isten azonban nem azt akarja, 
hogy öncélúan dicsekedjünk má
soknak azzal, amit Tőle kaptunk. 
Ehelyett elküld téged, engem, őt is, 1 
igen, minket, hogy másokkal meg- ' 
osszuk az örömhírt: kegyelmes Is
ten Jézusért azokhoz, akik leteszik 
terheiket a kereszthez.

Zs. Adél

K O V E T E S

emberektől, sárból, porból 
istenképű gyarlóktól vártam fényed 
bocsáss meg

sötétségem, hiányom áttörését 
emberarcú gyertyáktól reméltem 
bocsáss meg

másra vártam - s  te végig itt voltál
szép ruhába öltöztem -  s neked szennyeim kellettek
szavad sziklái mellett elhaladva
homokvárat terveztem hangszilánkokra
bocsáss meg

másokban -  rólad mondtam le 
szomjazókban -  neked nem adtam-inni 
magamra sem vigyáztam 
bocsáss meg

bolondként lettem bölcselkedö 
tehetetlenül lettem cselekvő 
bocsáss meg

bocsáss meg 
adj még egy kis fényt 
smaragd sugarad égesse ki hibáim 
pusztítson s gyógyítson 
törjön meg és forrasszon 
szögeimtől vérző kezed 
bocsáss meg

most bennem van a sir s én vagyok a kő  
játszunk húsvét hajnalát

Milyen elveszettként megtalálva lenni? Milyen 
mélységekből szabadulva, újra napot látni? Milyen 
érzés megajándékozottnak lenni a bűnbocsánat 
örömével? Ú jra indulni meggyógyultan, összefor- 
rasztottan, felmelegedve a kegyelem valóságától? 
Milyen csodálatos újjá lenni, élni és játszani húsvét 
hajnalát! Aztán indulni, menni a nyomában. És 
nem csak menni: szárnyalni! Szeretni tanulni, 
csöndben lenni, nevetni, énekelni. Keresni -  és ta
lálni. M egtaláltnak lenni. Zörgetni és nyitott ajtóra 
lelni. Megnyílni. Kérni és kapni. Megajándékozott 
koldusként továbbadni szeretetét. És békességéből 
békés szívvel élni.

Amikor ütnek -  de nem talál el 
amikor bántanak -  de nem érzed 
amikor fájna -  de elbújnak a könnyek 
rátaláltál.

Amikor nincs szükség szavakra 
amikor meghaltak a vágyak 
amikor belesimulsz a szelídségbe 
megajándékoztak vele.

I
Amikor nincs gondolat 
amikor pihen a szív 
amikor már nem kérsz semmit ■ 
megtaláltad.

Ártatlan vagy -  mégis bántalak. 
Mellettem vagy -  mégis elhagylak. 
Önmagad vagy -  mégis kereslek a ködbet

Vizeken járó Halászisten!
Tanítp meg engem szeretni!

M egtaláltam? Rátaláltam ? Mégis, újra és ismét 
elhagyom. Magam és mások kedvéért, fontosabb 
dolgok miatt. M iért? Pedig olyan jó  vele menni, a 
közelében élni, lelkesedni, szeretni. M iért van az, 
hogy olyan sokszor képtelen vagyok az igazi köve
tők örömével kitartani mellette? Igen, tudom, ta 
nulnom kell. Szelídséget, türelmét, kitartást, és fő
ként: széretetet. Tanulnom  kell tőie: És érte..........

Kedves Mester!
M ost egy új tanfolyamra iratkoznék!

forrongom, lángolni
szaladni
várni
tűzben égni nevedért

ünnepbe táncolni 
hangharcokat vívni 
ritmusodba elrejtőzni 
titkaidba menekülni 
egyszerűen csak veled lenni 
vágyom

de nem forrázni 
de nem megelőzni 
de nem lemaradni 
de nem megégetni 
melegedni vágyó 
remegő testvéreket

(A verseket Tornay András írta)

m a r i a  p o E T s c H K E :  A megtanulható parancsolatFestői utazások
a Magyar Nemzeti Galériában

Aki szeretne néhány csendes, szép órát egy kiál
lítás nyugalmat árasztó képei előtt eltölteni, az lá
togasson el a Budai Várba, a Magyar Nemzeti 
Galéria L I B A Y  k i á l l í t á s á r a .  Már a címe is 
vonzó „Festői utazások” -  és ki nem szeret utazni? 
Libay Károly Lajos valóban utazni hívja a látogató
kat. Akik jártak már az ő útjain, képei előtt a bemuta
tón egy-egy sóhajjal, vagy éppen mosollyal emlékez
tek a feledhetetlen tájakra; akik legfeljebb fényképek
ről ismerték a festő által megörökített tájat, most a 
művész csodálatos akvarelljeivel kelhettek útra. Le
nyűgöző pasztelljei vezették a felvidékre, Besztercebá
nya, Selmecbánya, Rozsnyó régi tájaira, vagy éppen 
Balatonfüreden a Kisfaludy szoborhoz, Tihanyba, 
Badacsonyba, Keszthelyre, hogy onnan a m onar
chia-korabeli Ausztria földjére vigye képe nézőit. 
Tavak vidéke, csodálatos kis utcarészletek, pa
raszt udvarok, virágos kertek meleg színe, de ép
pen így jelennek meg palettáján Itália tájai, vagy 
Egyiptom, Svájc...

Libay  K á r o l y  L a j o s  B e s z t e r c e b á n y á n  
szü l e t e t t ,  apjánál tanulta ki az ötvösmesterséget, 
de a mesterlevél megszerzése után szülei Bécsbe küld
ték ki, ahol az Akadémiát kezdte látogatni. Szorgal
mas, gondos munkájára felfigyelt tanára s ajánlásával 
a művészetek iránt érdeklődő grafeneggi Breuner gró
fi családhoz került házitanítónak. Ez a kapcsoat ké
sőbbi pályájára, utazására is kihatott. A bécsi Akadé
mia mellett művészete meghatározója volt a főúri 
mecénások ízlése, pártfogása is. A tehetséges művész 
1843-as „Parasztudvar” című festménye a Magyar 
Nemzeti Galéria állandó kiállítási darabja lett. A tár
saság kedvelte, tehetségét elismerték. Jó szeme volt, 
mindent észrevett, a legapróbb részletekre is felfigyelt. 
Témaválasztását jellemzi, hogy a választott vidéket, 
tájat, történést hangulatában ragadta meg. Ezért is 
oly elevenek, magával ragadóak festményei, rajzai. 
A fürdőtelepeknek külön kápolnát építettek, hogy az 
üdülőknek ne kelljen a városba menni, ezekről a ké
peiről nem maradhat el a tájba mindig jól beilleszkedő 
kis templom, vagy kápolna. Tájképei a közelség érzé
sét keltik az emberben; figyelt a természeti jelenségek
re is.

Az Osztrák-Magyar Monarchia, a birodalom tájai
nak megörökítése után a távoli országokba vágyott. 
Családot nem alapított, így utazásai lettek élete, mű
vészete meghatározói. Nagy érdeme -  és ezt képeinek, 
rajzainak tanulmányozói is megállapíthatják hogy 
valóságábrázoló művészi munkái ma már kor- és táj
történeti dokumentummá váltak. Kultúrtörténeti ér
tékük van! 180 éve született (1814-1888). Felvidéki 
nemesi családból származott. Tanulmányait 1824-1832 
között a besztercebányai és a miskolci evangélikus gim
náziumokban végezte.

Sebeiken Pálma

(Részlet)
-  Érdekes -  jegyezte meg Kriszta, amikor Marci megköny- 

nyebbülten összepakolta iskolai holmiját - ,  mi a harmadik 
osztályban sokkal több házi feladatot kaptunk. A „sokkal 
több"-et alaposan kihangsúlyozta.

-  Na igen -  felelt Marci, de már nem figyelt oda, hanem a 
padlásablakban heverő kutyát nézte. Feje a mellső lábán pi
hent, szinte kilógott a nyíláson.

-  És, ha kiugrana? -  kérdezte Marci aggódva.
-  Nem ugrik ki, tudja, hogy ez neki nagyon magas.
- D e  honnét tudja? -  Marci újra és újra elcsodálkozott

Kriszta magabiztos válaszain. -  Pedig csak egy évvel idősebb 
nálam -  gondolta. Kriszta már unta, hogy Marcinak mindig 
el kell ismételnie a dolgokat. Egyszerre eszébe jutott valami:

-  Igaz, hogy nem tudtad a hittanleckét?
-  Ezt meg honnan tudod? -  Marci időt akart nyerni, azért 

kérdezett vissza.
-  Katica mesélte, hogy nem tudtad elmondani a hetedik 

parancsolatot. Pedig elég időd volt rá kedden a kőfalon, hogy 
megtanuld!

-  Nem értettem, és nem is értem, póza néni is azt mondta, 
hogy ezek a magyarázatok a harmadikosoknak még nehezek 
-  mentegetőzött Marci.

-  M i ebben a nehéz? Na, hallgass ide! „Ne lopj! M it jelent 
ez ? Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy felebarátunk pénzét 
és javait el ne vegyük, se hamis áruval vagy ravaszkodással 
meg ne szerezzük, hanem segítsünk neki javait megtartani és 
keresetét javítani." -  Kriszta megint olyan gyorsan zakatolta 
el a szöveget, mint ahogy nagyanyja varrógépén a tű robog 
végig az anyagon.

-  Na igen, te tudod már, de én.,.
-  Mégis, mit nem értesz benne? -  kérdezte Kriszta a fiút.
-  M i az, hogy ,javai”, mit jelent az, hogy .javai"? Ez 

valami kincs? Es miért, hogyan kell nekem segítenem?
Kriszta rájött, hogy Marci biztosan valami földbirtokot, 

vagy uradalmat képzelt el.
-  Marci, te biztosan „vagyon"-ra gondolsz, .javai" minden 

embernek vannak. Például neked a focilabdád.
-  A focilabdám? -  Marci nem talált hamarjában összefüg

gést a labda és Luther Márton „Mit jelent ez?" kérdése kö
zött.

-  De lehet valakinek java például egy ló, vagy autó.

vagy akár egy olló is. -  Kriszta érezte, hogy jó  úton jár. 
A z alacsony lócán áthajolva, buzgón magyarázott Marci
nak. Örült, hogy összekuszált gondolatmenetét kibogoz
hatja. -  Képzeld el, hogy felnőtt vagy, odamégy az abla
kodhoz, és látod, hogy éppen bemászik valaki a szomszé
dod kerítésén. M it csinálsz akkor? Vagy segítséget hívsz 
és lefülelitek a tolvajokat, vagy visszahúzod ablakodra a 
függönyt, és nyugodtan lefekve gondolod: vigyázzon a 
szomszéd magára! Ezzel már vétettél is a hetedik paran
csolat ellen!

-  Hiszen nem én másztam be hozzá! Én nem loptam el 
tőle semmit! Én csak éppen odapillantottam! -  Marci egé
szen beleélte magát az izgalmas eseménybe.

-  Hát ez az! Hisz ez majdnem olyan, mintha te loptál 
volna! Isten azt rendelte, hogy mások holmijára is kell vi
gyáznunk, segítenünk kell azokat is megtartani. -  Kriszta 
izgatottan, majdnem könyörögve magyarázott.

-  Ezt Luther Márton mondta és nem Isten! -  védte ma
gát Marci.

-  Azt gondolod, hogy Luther Márton ezt magától talál
ta ki? Isten adta neki, hogy jobban értsük a parancsolato
kat.

Marci számára ezek után sem lett könnyebb a hetedik 
parancsolat.

*

A német hitoktatónö kedves történetben világítja meg, 
hogy Isten parancsolatait nemcsak bemagolásra szánta. 
Marci, Kriszta, Katica és a kis Vakarcs kutya izgalmas 
élményei megváltoztatja a szülök és a még idősebbek éle
tét is. Az 1960-as évek elején nem volt könnyű a keletné
met falvakban sem az élet. De még hatott a tradicionális 
vallásosság, egyesekben élt a kegyesség, és a szeretet győ
zött az önzés felett.

A „Vakarccsal kezdődött minden" című gyermekre
gényt, melyet Juhász József fordított, Bence Áron 9 éves 
kisfiú rajzai díszítenek, és a FÉBE BT gondozásában je
lent meg, nemcsak a 8 éven felüli gyermekeknek, hanem 
szüleiknek és nagyszüleiknek is ajánljuk. Ha megnyeri 
tetszésüket, még két érdekes történet követi -  Maria Poet- 
schke sajátos humorával.
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Egymásról a hitoktatásban és a szószéken
Evangélikus Elet 1995. februá r  26.

TAIZE-találkozó
Ezen a címen tarto tt a Keresz

tény-Zsidó Társaság lelkészkon
ferenciát Budapesten február 8- 
án, a Károli Gáspár Református 
Egyetem dísztermében. Meghív
ták a fővárosi rabbikat és az Or
szágos Rabbiképző Intézet taná
rait, a budapesti református, római 
katolikus, evangélikus, ortodox, 
unitárius, baptista, metodista, ád- 
ventista lelkészeket és tanárokat.

A megnyitó beszédet Dr. Hege
dűs Lóránt református püspök, zsi
nati lelkész-elnök mondta. Vitain
dító rövid előadást négy felkért elő
adó tartott, miután dr. Nagy Imre 
római katolikus püspöki helytartó 
is üdvözölte a konferenciát. A dis
putát dr. Szécsy József, a társaság 
titkára vezette. Az első vitaindító 
dr. Schmiedeg József tanár, az Or
szágos Rabbiképző professzora 
szájából hangzott el. Miután üdvö
zölte a kezdeményezést, szólt arról, 
hogy a felvilágosodás koráig sze
rinte a kereszténység szinte kizáró
lag csak ellenséges magatartást ta
núsított a zsidósággal szemben. 
A 18. század végétől változott ez a 
kép. A holocaustot Európa és az 
egész keresztény világ szégyenének 
nevezte, ami kitörölhetetlen rossz 
emléket hagyott a zsidóságban s 
ma is vérző sebeket. A toleranciát 
kevesellte, hiszen a zsidóságot nem 
„megtűrni” -  tolerálni kell, hanem 
egyenlő partnernak tekinteni, s 
ugyanúgy kell jónak vagy rossznak 
minősíteni, mint a többi magyar ál
lampolgárt. -  Református részről 
mind a püspök, mind Czanik Péter 
esperes a Szentírás 3/4 részét kitevő 
Ószövetség fontosságát említette. 
A református liturgia szerves része 
a zsoltáréneklés. A református ige
hirdetésben több az ótestamentumi 
textus alapján mondott igemagya
rázat, mint az újszövetségi alapige 
használata. -  A római katolikus 
képviselő, dr. Osztie Zoltán teoló
giai tanár is hangsúlyozta a zsoltá- 
ros lelkiséget, aa liturgia új rendjét, 
aminek értelmében 3 évenként vé
gigolvassák az egész Ószövetséget. 
Mind a II. Vatikáni Zsinat, mind az 
esztergom-budapesti zsinat hatá
rozataiból hallhattunk idevonat
kozó idézetet, majd a római katoli
kus hittankönyvek néhány éve tör
tént átvilágításáról és korrigálásá
ról szólt az előadó. Ma már nem 
szerepel hamis ellenségkép ezekben 
a tankönyvekben. Egyúttal kérte a 
másik oldal korrekt tájékoztatását 
a római egyházzal kapcsolatban. 
Evangélikus részről Hafenscher 
Károly tíz tételben foglalta össze 
mondanivalóját. 40 évig szószéken, 
9 évig katedrán, most az írott sajtó 
szószékén és katedráján szolgálva 
leszögezte, hogy mi evangélikusok 
önazonosságunk megtartásával 
nyitottak vagyunk minden dialó
gusra. A zsidóságot nemcsak gyö
kereinknek, hanem partnereink
nek tekintjük. Sokat formálódott

látásunk és nemcsak a német, de a 
skandináv evangélikusságot is fi
gyelembe vesszük ebben a tekintet
ben is. Ismételten közöltünk saj
tónkban anyagot a párbeszéd pozi
tív alakulásáról. Nem vagyunk 
fundamentalista lutheránusok, 
ami azt jelenti, hogy tudunk kü
lönbséget tenni pl. Luther 1527-es 
és 1547-es nyilatkozata között, s 
amit nem lehet védeni, azt nem véd
jük, ha nem egyeztethető össze a 
jézusi etikával. A múlt szörnyűsé
geit ismerve, mégis ma már a jövőre 
nézve kell tájékozódnunk, s itt a 
pozitív lehetőségeket kell figyelem
be venni a kölcsönös tanuláskész
ség szándékával. Speciális magyar- 
országi helyzetünket komolyan 
vesszük, hiszen nálunk él Kelet- 
Közép-Európa legnagyobb zsidó 
közössége és ez azt is jelenti, hogy 
nálunk nem elméleti kérdésről van 
szó. Kölcsönösen valós képet kell 
kialakítani egymásról a vallások
nak és túl kell lépni a csak udvarias- 
sági, protokoll találkozásokon. 
A reális nehézségeken túllépve, 
valljuk, hogy van tisztázó, segitő, 
építő mondanivalónk egymásról 
szószéken, katedrán és így az írott 
és elektronikus sajtóban is.

A hozzászólásokból ki kell emel
ni dr. Pásztor János dékán és Tóth 
Kálmán professzor szavait. Előbbi 
az 50 évvel ezelőtti vészkorszakról 
szólván kijelentette, hogy mégsem 
lett „Endlősung” (végleges kiirtás) 
a démoni tervből, valamint a Bib
lia-kutatás találkozási pontjáról 
beszélt XII. Pius pápa óta. Tóth 
professzor pedig a református egy
kori gimnáziumok toleráns szelle
méről szólt (pl. Pápa) és óvott min
den szélsőséges magatartás veszé
lyétől.

Szóba került még az is, hogy sok
szor a dialógust megnehezíti, hogy 
a magyar zsidó testvéreink között 
sincs egység, legkönnyebb párbe
szédet folytatni az úgynevezett neo
lóg zsidókkal, nehezebb az ortho- 
doxokkal és még nehezebb a telje
sen szekularizált réteggel. Megosz
tottságuk hasonlít a keresztények 
felekezeti különállásához.

-  A jelentős tartalmú disputa 
sem tudta feledtetni, hogy a hallga
tóság létszáma nem haladta meg az 
ötvenet. Reméljük, hogy a követ
kező ilyen jellegű konferencián 
minden korcsoport és felekezet 
megfelelő arányban képviselteti 
magát.

Dr. Hafenscher Károly

Egyháztörténetet tanítunk
Fejezetek a keszthelyi gyülekezet múltjából

magyai iciuimacro meginuuia- 
sának nincs olyan határozott dátu
ma, mint a németországinak 1517. 
október 31-e. Annyi azonban bizo
nyos, hogy a németországi megindu
lása után a reformáció nálunk is 
gyorsan terjedni kezdett.

A reformáció jeles munkásai vidé
künkön Sylvester János és Dévai Bí
ró Mátyás voltak. A védelmet Ná- 
dasdy Tamás és Enyingi Török Bá
lint főurak biztosították. Nádasdy 
ezt, mint országos főkapitány, vala
mint Kanizsa és Zalavár ura, tudta 
megtenni. Török Bálint szintén jelen
tős birtokokkal rendelkezett Zala 
vármegyében.

A dokumentumok pusztulása mi
att közvetlen adat alig van, de közve
tett adatokból tudjuk, hogy környé
künkön -  ahol emléke sincs már an
nak, hogy itt reformált gyülekezetek 
éltek valaha -  a 16. és 17. században 
virágzó evangélikus gyülekezetek 
voltak. Gyülekezeteinkként tarthat
tuk számon Hegymagasit, Sármellé
ket, Tapolcát, Nagygörbőt. A felso
rolt községek ma Keszthely szórvá
nyai!

Keszthely városának 1627-ből 
fennmaradt pecsétjén ezt a feliratot 
olvashatjuk: „KESZTHEL OPPI- 
DUM CATHOLICUM” -  azaz 
KESZTHELY KATOLIKUS VÁ
ROS. Mivel ennek hangsúlyozása a 
szóban forgó korban szokatlan je
lenség, nyilván oka volt annak, hogy 
a katolikus jellegét ennyire hangsú
lyozni kívánták. Érthetjük ezt a fel

iratot úgy is, hogy Keszthely újra ka
tolikussá lett. Valószínűleg az tör
tént, ami annyi sok más helyen, hogy 
a gyakran változó rendeletek értel
mében (!) 1627-ben kiűzték a protes
tánsokat a városból. A korra jellem
ző gyors változásoknak megfelelően 
alakulhatott Keszthely sorsa, ti. ahol 
és amikor a Habsburg fegyverek biz
tosan uralkodtak, ott erejüket fitog
tatták, ahol és amikor helyzetük 
meggyengült, „türelmesebbek” let
tek. Ezt a feltevést erősíti Keszthely 
végvári jellege is.

Vidékünkön húzódott a Királyi 
Magyarország határvonala, a Bala
ton déli partja már törökök által 
megszállt terület volt. A végeken val

lá s i szempontból szabadabb volt a 
helyzet. Nem-egyszer hallunk ún. 
„katonagyülekezetekről”, vagy ka
pitányok védelme alatt munkálkodó 
papokról.

A pozsonyi vésztörvényszék ada
tai szerint biztosan tudjuk, hogy 
1674-ben Keszthelynek volt evangé
likus lelkésze SZIMONIDESZ JA
KAB személyében. Szimonidesz 
1665 előtt Mórichidán volt lelkész, 
1665-ben esperessé is megválasztják. 
Életét Besztercebányán fejezte be. 
Keszthelyről való távozása után a 
gyülekezet szétszóródott. Ezek után 
a XIX. század második felében tűn
nek fel ismét az evangélikusok váro
sunkban.

Lóth Barbara
II. c. osztályos tanuló

Soproni licista

Az elmúlt esztendő utolsó hetét 
Párizsban töltötte a cinkotai ifjú
ság, ahol a Taizei Európai Ifjúsági 
Találkozón vettünk részt.

A taizei találkozóknak immár 
komoly hagyományai vannak. 
Minden év utolsó napjaiban fiata
lok ezrei találkoznak egy-egy na
gyobb európai városban, hogy az 
imádság, a csönd és a keresés segít
ségével eljussanak az evangélium 
élő forrásához. Százezer fiatal jött 
el erre a hétre Párizsba, a fény vá
rosába és találkozott ezen az alkal
mon -  Jézus fénye és ragyogása 
alatt -  Vele, és egymással. Szinte

Európa minden régiójából érkez
tek fiatalok, jöttek a távoli Litvá
niából és Észtországból -  több na
pot utazva - ,  de voltak lengyelek, 
románok, olaszok és skandinávok, 
németek, hollandok és persze mi, 
magyarok is.

Egynapos út után érkeztünk 
meg Párizs belvárosába, ahol szer
vezetten, felkészülten fogadtak 
minket. Prospektusokat, progra
mokat, város- és metrótérképeket 
kaptunk, amelyek segítségével 
mindenki megtalálta szálláshelyét 
a majdnem tízmillió lakosú világ
városban. Szakítva az eddigi gya-

Pályázati felhívás
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és a Hetényi 

Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon Igazgatótanácsa pályázatot hir
det magyar, történelem, angol, francia, latin, német, matematika, fizika, 
ének-zene és diákotthoni nevelőtanári 
állásokra 1995. augusztus 16-i munkába lépéssel.

Feltételek: tudományegyetemi végzettség, keresztyén elkötelezettség, 
rendezett családi élet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az evangélikus egyházhoz tarto
zás, tudományos munka, esetleg fokozat, jeles vagy jó  oklevél, idegen 
nyelvtudás (állami nyelvvizsga, illetve a szaktárgy németül való tanításá
nak képessége), nem dohányzó életmód, illetve soproni lakáslehetőség. 
A pályázathoz csatolni keli: kézzel írott önéletrajzot, a tanári elképzelések 
összefoglalását kb. 1 gépelt oldalon, a diploma fénymásolatát, protestáns 
pályázók esetén a konfirmációi (katolikusoknál a bérmálkozási) emlék
lap fénymásolatát, lelkészi ajánlást, nyelvvizsga-bizonyítvány fénymáso
latát.
A pályázatokat az iskola címére: 9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf. 77. 
kell megküldeni 1995. április 20-ig.
A pályázók személyes meghallgatása után az elbírálás 1995. május 31-ig 
megtörténik.

Evangélikus Országos Egyetemi és Fő
iskolai Konferencia lesz 1995. március 
31-től április 2-ig, Gyenesdiáson. A kon
ferenciára várjuk evangélikus egyetemis
ták és főiskolások jelentkezését. A konfe
rencia témája: Mt 20,28: „Az Emberfia 
nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem, hogy ő szolgáljon, és életét adja 
váltságul sokakért.”

A konferencia részvételi dija 800,- Ft (2 
éjszaka + teljes ellátás)+ utazás költség. 
Jelentkezni lehet Pángyánszky Agnes egye
temi lelkésznél a következő címen:

1085 Budapest, Üllői út 24. Tel: 113- 
0886

A jelentkezőknek részletes programot 
küldünk.

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Luther Szövet
ség 1995. március 4-én, szombaton 
10.30 órakor tartja évi rendes köz
gyűlését a Budapest-Deák téri 
Egyházközség gyülekezeti termé
ben (Budapest V., Deák tér 4. I. 
emu).

A közgyűlés napirendje:
1. Megnyitó
2. Heiko A. Obermann Luther 

életrajzának ismertetése (Csepregi 
András).

3. Az elnökség jelentése a Szö
vetség munkájáról.

4. Tervek, egyebek.

Ajánlat
Gyakran bosszankodunk a tö

megkommunikáció fiatalabb műve
lőinek tökéletes járatlanságán egy
házi és hitéleti kérdésekben. Min
dennaposak az olyan tévedések, 
amikor a püspököt egyházfinak, a 
plébánost tiszteletes úrnak, az 
evangélikus esperest atyafinak, az 
istentiszteletet misének nevezik. Ál
talában nem is rossz szándék, ha
nem egy generáció tudatlansága van 
a néha már komikus hibák mögött. 
A minap azonban egy már nem is 
fiatal művészember melléfogásának

voltam tanúja. A fafaragó művész 
alkotásait kínálta nagyhírű evangé
likus iskolánkban. A szép és művé
szi faragások közül a koronás cí
mer, a Luther-képmás valódi díszei 
lehetnek az iskola falainak. Leg
utoljára mintegy adu-ászként büsz
kén kirakta művét: Pázmány Péter 
arcmását ajánlotta, Lutheré mellé. 
A hasonló esetekre mondta annak 
idején szeretett tanárunk, Bánhegyi 
György: na fiam, eltaláltad szarva 
közt a tőgyét...

U. Ä.

korlattal, megpróbálták a résztve
vők nagy részét családoknál elszál
lásolni, hogy a találkozó légköre, 
ajándékai minél nagyobb körben 
sugározzanak szét. Ne csak a ven
dégként érkezett fiatalok, hanem 
rajtuk keresztül a vendéglátó csa
ládok, szülők, nagyszülők is átél
jék, megéljék és megértsék a talál
kozó gyümölcseit és fontosságát.
Jó volt látni a reggeli, egyházkö
zösségekben tartott imaórákon 
nemcsak a fiatalokat, hanem sok
szor a családokat is, együtt énekel
ni -  mindenki a maga nyelvén -  a 
taizei énekeket, hallgatni a napi 
igét, közösen elcsendesedni és 
együtt indulni minden nap, min
den reggel Jézus útmutatása alap
ján.

A program kiscsoportos beszél
getésekkel, bibliakörökkel folyta
tódott. E rövid beszámoló nem ad 
most lehetőséget arra, hogy részle
tesen szóljak mindazon kérdések
ről, amelyek akár a bibliai textu
sok, akár az életkörülmények, tár
sadalmi helyzetek, életkori sajátos
ságokból fakadóan előkerültek és 
a beszélgetés tárgyát képezték a 
délelöttök, illetve délutánok folya
mán. Beszélgettünk a Krisztushoz, 
Krisztus felé vezető út nehézségei
ről, buktatóiról és próbaköveiről, 
a célba érés győzelmének és jutal
mának kérdéséről, a szabadság ér
telmezéséről, de volt szó az emberi
ség nagy családjának építéséről, et
nikai és kisebbségi kérdésekről is.

Jó volt megismerni más vélemé
nyeket, beszélgetni fiatalokkal, 
akik más országokból jöttek, más 
világlátással, más problémákkal. 
Alkalom nyílt, hogy megéljük, 
hogy ráébredjünk arra a közösség
re, amit Krisztus is vállalt minden 
emberért, akkor is, ha talán más a 
nyelvünk, mások a problémáink, 
más kérdések foglalkoztatnak. En
nek a közösségnek a felismerése, 
vállalása, megélése és az ehhez va
ló erő, kitartás, alázat csak attól a 
Krisztustól van, illetve jöhet, aki 
mindig személyes választ vár Tő
led, Őhozzá. Az esti közös imádsá- 
gos alkalmakon pedig megtapasz- 
talhattuk--ennek 'a testvéri közös
ségnek örömét és fontosságát, 
amikor is valamennyien -  mind a 
százezren együtt imádkoztunk ah
hoz a Krisztushoz, aki talán ott és 
akkor sokaknak segített, hogy újra 
felfedezzék életük értelmét, aki ott 
és akkor képességet és energiát 
adott, hogy hazatérve, itt tudjunk 
felelősségteljes feladatokat vállalni 
saját környezetünkben.

Köszönjük a cinkotai gyüleke
zetnek, hogy mind imádsággal, 
mind anyagiakkal -  valamint az 
önkormányzatnak - , hogy segítet
tek, hogy átélhessük ennek a hét
nek maradandó ajándékait.

Bátovszky Gábor 
teol. hallgató

Dr. Zoltai Gyulára 
emlékezem

1918-1994

Kapcsolatunk úgy kezdődött, hogy 1950 őszén riport- 
úton voltam. Abban az időben egy-egy hétköznapon le
mentem fiatal kollégákhoz, főleg szórványvidékekre, 
megnézni, hogyan állják a sarat az akkor jellemző papi 
szolgálatban, s meg-megriportoztam a munkájukat.

M a már egyre fogy körülöttem az élet, s inkább csak 
nekrológokat írok, tallózva az emlékeimben.

Abban az időben országszerte Pécs vitte a pálmát a 
körzet közel száz gondozott településének számával. Eb
ből az irdatlan területből jókora részt levágtak akkor, s 
Vasas-M aráza központtal missziói egyházközséget szer
veztek. Többen voltak itt a „dupla evangélikusok” közül 
is. (Azok a Felsőszeliből áttelepített híveink, akik nem
csak hogy evangélikusok voltak, „de még bibliádztak 
is” .)

Ezeknek volt akkor a papja Zoltai Gyula.
Amikor meglátogattam, még porzott az országút, ame

lyen éppen elmotorozott számos szórványútjai egyikén. 
Parókiája a bánya által ju ttato tt plébánián volt, amit a 
katolikus lelkész ajánlott fel közös használatra az evan
gélikus lelkészcsaládnak. Beléptem hozzájuk, s felesége, 
Stráner Emmike, akinek súlyos csípőficama volt, éppen a 
konyha kövezetét m osta... A nem neki való munka fáj
dalmától csurogtak a könnyei.

Bevezetett a lakásba, s beszélgettünk szolgálatukról, 
egymásra találásukról, a szórványokról. „Boldogan talál
tuk meg egymást Sopronban mi, két beteg em ber...” -  
kezdte. Gyuszi gerincferdüléses volt, ő csípőficammal 
szenvedett (egy életen át, mérhetetlen sokat). Férje elsze
gényedett birtokos családból származott, apját korán el
vesztette. 13 éves kora óta családfenntartó volt. Piaris
táknál érettségizett kitüntetéssel. Tanárai segítették kor
repetáláshoz. 1937-ben lett Sopronban teológiai hallgató. 
1941-ben végzett. Segédlelkész volt Kemeneshőgyészen, 
Bakonycsernyén, a soproni árvaházban, Kaposvárt, Óz- 
don, Szekszárdon. Helyettesített Somogydöröcskén, Bi- 
kácson, Bakonyszentlászlón. Bikács volt eddig a legbol
dogabb időszakuk, hiszen innen már feleségével együtt 
éltek.

Mindenütt koldusszegény gyülekezetek és mindenütt 
irdatlan szórványmunka. Ezt ismertem. Ezért jellemeztem

őt magamban így: mindig elmenőben. Mint itt is, Vasa
son. Ezt csináltam én is hét esztendőn át Hódmezővásár
helyen, Debrecenben és egész Kárpátalján. De a nagy 
meglepetésem nem ez az ismert szórványsdrs volt.

Amint a szobában beszélgettünk -  én az íróasztalnál 
ültem, Emmike a fotelban, gondolom jólesett a konyha
kövezet után egy kis elernyedés -  a kezembe akadt egy 
iratcsomó. Részben kézzel, részben gépen írt vaskos kö
tetnyi írások. Ez mi? -  kérdeztem.

-  Gyuszi prédikációi -  hangzott a felelet.
A lélegzetem is elállt, a hangom elakadt. Tudtam én 

jól, hogy mi a szórványfáradtság. Órákig motoron szél
ben, esőben, tűző napon, átázva és meggémberedve járni 
a szórványutakat, bőrig ázva vagy agyon izzadva kiállni
4-5 hívő, vagy kényszerű udvariasságból eljött ember elé, 
közömbösödő híveket biztatni buzgóságra, kevés sikerél
ménnyel, sok hiábavalóságérzéssel, hiszen ezt csináltam^ 
nem is oly rég, hét éven át. Tudjátok, mi ez, ti boldog 
trabantos és skodás utódaink ugyanezeken az utakon? 
S este így leülni, exegéziseket olvasni, prédikációt átgon
dolni, sőt leírni..., leírni szóról szóra, napról napra, éve
ken át.

Ezért írtam le akkor, 1950 őszén Zoltai Gyulának a 
riportban: te kemény hűségben élsz!

Eltelt negyvenöt év. Vasason hat év alatt megépítette a 
templomot is. Aztán átkerült Tiszaföldvárra, ahol espere- 
si szolgálat is várta. Onnan Budahegyvidékre, ahol bekö
vetkezett a törés. Néhányak meg nem értéssel fogadták, s 
kisúsárolták a gyülekezetből. 22 év telt el, ezalatt 12 gyü
lekezetben szolgált, s itt 1963-ban lemondott a parókiá
ról. Elvégezte a jogot, ledoktorált. Az idegenforgalom
ban helyezkedett el, egyre emelkedő beosztásban. A ma
gyar nyelv mellett németül is beszélt, majd letette a fran
cia nyelvvizsgát is. Főreferensként üzletkötő, külföldi le
velező, majd az Idegenforgalmi Hivatalnál külföldi érté
kesítési csoportvezető. így ment nyugdíjba 1989-ben, fá
radt idegekkel és renitenskedő szívvel.

Lelkészi, igehirdető szolgálata nem 22 évre terjedt. Az 
igehirdetés folyamatától sohasem szakadt el. Élete végéig 
prédikált. És milyen szintesen! Papi környezetében min
dig kiemelkedtek igehirdetései. Az általam Vasason meg
ismert hűséges készüléseit mindvégig m egtartotta: min
den prédikációját pontosan leírta. Kemény hűség ez. Zaj
ló élete hullámozhatott. Az igehirdetésben alázata és hű
sége mindig kiemelkedett.

1984-ben ünnepelték meg 40 éves házassági évforduló
jukat felesége, gyermekei, unokái körében, akik esketé-

sét, keresztelését mind ő végezte annak idején. Házassági 
évfordulójukra papírra vetette rövid életrajzukat, ami 
több ennél. Életük elemzése. K ora egyházának is elemző 
tükre ez.

D. Koren Emil

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
IGAZGATÓI ÁLLÁSOKRA

A Zsinat által elfogadott egyházi közoktatási törvény 
előírásainak megfelelően pályázatot írunk ki a következő 
evangélikus középfokú oktatási intézmények igazgatói ál
lásainak betöltésére:

BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 5600 
BÉKÉSCSABA, Szeberényi tér 2.
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ BUDA
PESTI KOLLÉGIUMAI 1077 BUDAPEST, Rózsák tere 1. 
LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM 4400 NYÍREGY
HÁZA, Béla u. 1.
HETVÉNYI LAJOS EVANGÉLIKUS LÍCEUMI DIÁK
OTTHON 9401 SOPRON, Mátyás kir. u. 21.
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ASZÓDI PETŐFI 
GIMNÁZIUMA 2170 ASZÓD, Szontágh lépcső 1.

Pályázhatnak olyan evangélikus vallású, konfirmált, 
erkölcsileg feddhetetlen, az egyházhoz hű pedagógusok, 
akik középiskolai tanári végzettséggel rendelkeznek, s 
legalább tízéves oktatói gyakorlatuk van.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az idegen nyel
vek ismerete.

A vezetői megbízás 1995. július 1-i kezdettel 6 évre 
szól, eredményes tevékenység esetén meghosszabbítható.

Külső pályázó esetében az igazgatói kinevezéssel az il
lető az intézmény rendes, határozatlan időre kinevezett 
tanárává válik.

Az igazgató illetményét a közalkalmazottak jogállásá
ról szóló törvény megfelelő paragrafusai értelmében kell 
megállapítani.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó szakmai ön
életrajzát, a középiskolai tanári oklevél hitelesített máso
latát, az esetleges egyéb végzettséget (nyelvvizsgát) igazo
ló iratokat, az iskola vezetésére vonatkozó szakmai prog
ramot és az intézmény továbbfejlesztésével kapcsolatos 
elképzeléseket, valamint lelkészi ajánlólevelet. A jelenleg

is evangélikus gimnáziumban tanító pályázók esetén ele
gendő az iskola vezetésével kapcsolatos elképzelések 
megadása.

A pályázatot 1995. április 15-ig a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Országos Irodájához (1085 Buda
pest, Üllői út 24.) lehet benyújtani.

EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ
BM Duna Palota 

(Budapest V„ Zrínyi u. 5.) 
a Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület 

védnöksége alatt 
a nagy sikerre való tekintettel 

PROLONGÁLJA 
Kovách Aladár

Téli Zsoltár
drámai játék 3 felvonásban 

Szereplők:
Pieter van der M aet................ Simon György Jászai-dijas ér

demesművész
Aletta.......................................... Forgács Szilvia
Apáczai Cseri János O. Szabó István Jászai-dijas
Klaas van Droeten.................. Baracsi Ferenc
Kát...............................................Létay Klári
Peleiné........................................ Antal Anetta
Bora.............................................Badacsonyi Angéla
Az öreg Keresztúri.................. Kenderesi Tibor
Bese András.............................. Imre István
II. Rákóczi György fejedelem... Sárosi Gábor
Basirius professzor.................... Valkay Pál
ifjú Bethlen M iklós.................. Kerekes Zoltán
Sikóné.........................................Szoboszlai Éva
Janika . .......................................Csirmaz Adám
A fejedelemasszony követe___Galgóczy Imre
Történik a XVII. században, Hollandiában és Erdélyben 
A művészeti közösség munkatársai:
Húros Annamária (díszlet, jelmez)
Szathmáry László (szcenika)
Kerekes Lajos (hang- és fénytechnika)
Rendező: Udvaros Béla
Előadások: március 2-án, 5-én, 12-én és 18-án 
Kezdés: hétköznap 18-kor, vasárnap 16.30-kor 
Jegyek válthatók a Duna Palota jegypénztárában; telefon: 117-2754 
Helyárak: 380-320-260 forint

Tavaszi bemutatónk április 22-én este 19 órakor 
a DUNA PALOTÁ-ban 

Thorton Wilder „A mi kis városunk”
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--------- N A P R Ó L  N A P R A  —
Légy erős kősziklám! Zsolt 31,3 
Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián 

beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. Lk 
18,31

VASÁRNAP: Irgalmas Isten az Úr, a te Istened, nem 
hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. 5Móz 4,31 
(ÍR  4,19; Mk 8,31-38; lKor 13; Zsolt 60). Hányszor 
cserbenhagytak azok, akikre számítottunk! S mi 
hányszor cserbenhagytunk másokat. Csodálatos, 
hogy Istent úgy ismerhetjük, hogy Ő nem hagy cser
ben, nem hagy a pusztulásba menni, hanem irgalma- 
san megment még a végső veszedelemből is.

két, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai. Mt 5,43- 
45 (lM óz 37,22; 2Pt 1,2-11; lSám 2,1-11). Rossz
akaróinkat szeretni nem lehet könnyű. De ez is egy 
felelősségteljes feladat, ugyanis ellenségből testvér 
válhat, ha bizonyságtevő módon szeretjük. Ne fe
ledd: Jézus Krisztus őt is meg akarja menteni, újjá 
akarja teremteni!

IfiÉTFÖ: Tanítványai odamentek Jézushoz, felébresz
tették, és ezt mondták: „Uram, ments meg minket, 
elveszünk!” De Ő így szólt hozzájuk: „Mit féltek, ti 
kicsinyhitűek?” Majd felkelt, ráparancsolt a szelekre 
és a tengerre, és nagy csend lett. Mt 8,25-26 (Zsolt 
93,4; Lk 13,31-33; lSám 1,1-20). Sokszor érezzük a 
saját hitünkről, hogy kicsi, de a hit mértékénél fonto
sabb az, hogy kibe vetjük kicsiny hitünket. Jézus első 
tanítványai bár kicsinyhitűek voltak, attól kértek se
gítséget, aki egyedül tudott segíteni. Vajon mi szoron
gatott helyzeteinkben emberektől remélünk segítsé
get, vagy Urunktól, aki egyedül tud segíteni?

CSÜTÖRTÖK: El az ÚR, áldott az én kősziklám! Zsolt 
18,47 (ÍR  2,4; 2Móz 32,1-20; lSám 2,12-26). Az 
emberek sokmindent istenükké tesznek: anyagi java
kat, filozófiai irányzatokat, más embereket. Az a te 
istened, amiben vagy akiben reménykedsz. De élő 
reménységed csak az egyedül élő Úrban lehet: ha ő rá  
alapozod az életed, kősziklaként megtart most is, és 
az örökkévalóságban is.

*gnn- Új eget és új földet 
amelyben igazság lakik. 
10,38-42; lSám 1,21-28). 
lünk, olvasunk nap mint 
tapasztalhatjuk. Szívünk 
utáni vágy. Isten ennek a 
ígéri, amikor új eget és új

várunk az ő ígérete szerint, 
2R  3,13 (Zsolt 9,19; Lk 
Igazságtalanságokról hal

nap, sőt saját bőrünkön is 
mélyén ott van az igazság 
vágyunknak kielégítését is 
földet ígér.

PÉNTEK: Boldog nép az, amely tud neked ujjongani, 
amely orcád világosságában járhat, Uram! Zsolt 
89,16 (lP t 2,9; 2Kor 7,8-13a; lSám 2,27-36). Min
denkinek más a véleménye a boldogságról. Sokan 
talán azt értik a boldog nép kifejezés alatt, akiknél 
magas az életszínvonal. Az ige bizonyságtétele egyér
telmű: bármi is a látszat, az a boldog nép, amelyik 
Isten világosságában jár. Legyünk hálásak Jézus 
Krisztusnak, hogy ehhez a boldog néphez tartozha
tunk az Ő kegyelméből!

SZERDA: Jézus mondja: Hallottátok, hogy megmon
datott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 
Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségei
teket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek tite-

SZOMBAT Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: 
a régi elmúlt, és íme: új jött létre. 2Kor 5,17 (Ézs 
65,17; Dán 5,1-30; lSám 3,1-21). Az egyik újságcikk 
címe így hangzott: „Csodák pedig nincsenek”. Mi
csoda tévedés! Csodák vannak nap mint nap körülöt
tünk, legfeljebb nem vesszük észre. A legnagyobb 
csoda az, amikor a megtérő bűnöst Jézus Krisztus 
újjáteremti. Külsőleg nem látszik talán semmi válto
zás, az alaptermészete is ugyanaz marad. De belül, a 
szív mélyén Isten képe elkezd egyre inkább kibonta
kozni. Baranka Mária

Ha Isten ígér...
Az ígéret szóhoz rossz emléke

ink tapadnak. Gyakori tapaszta
lat, valaki ígér, aztán elfelejti... 
Milyen könnyen kimondom: majd 
felhívlak, majd írok, majd meglá
togatlak, majd szólok az érdeked
ben... Belegondoltunk-e már ab
ba, mit ígérnek a fiatalok az oltár 
ejőtt,: sem örömében, sem bánatá
ban el nem hagyom... Aztán jön az 
első'kísértés, gond, "próba -  és mivé 
lesz az ígéret?

Tudnunk kell azt, hogy Isten vi
lágában a szavak sokszor mást je
lentenek, így az ígéret is. Emberek 
között üres, lejáratott szó, de a 
Biblián végigvonul, hogy Isten 
minden ígérete olyan, mint a szik
la, amelyre mindig építeni lehet. 
Ábrahám története különösen mu
tatja ezt. Az öreg Sárának gyerme
ket ígér Isten. Tipikus példa arra, 
hogy Isten ígéretével rendszerint az 
ész ellenkezik. Az ész abba is bele
ütközik, hogy a betlehemi istálló

ban fekvő Gyermek lenne a világ 
Megváltója? Az ész beleütközik 
abba is, hogy a lejáratott szavak 
világában a Biblia lenne az Élet 
Könyve.

Az ígérettel együtt jár, hogy Is
ten rendszerint megvárakoztat. 
Ezért itt a gyakorlati kérdés: tu- 
dok-e várni Istenre én, aki csupa 
türelmetlenség vagyok? Tudok-e 
várni az ígéretre, miközben emberi 
vonalon tele vagyok lesújtó ta
pasztalatokkal? Valaki ígért -  de 
aztán elfelejtette. Sőt, valaki azért 
ígért, hogy ezzel becsapjon, félre
vezessen. Tudok-e bízni Isten ígé
retében, amikor a mindennapi élet
ben egyre inkább a bizalmatlanság 
világa vesz körül ? A piacon aggód
va nézzük az árut: nincs-e megha
misítva. Tudok-e bízni az Isten 
„igen”-jében, amikor az emberek 
között az „igen” sokszor az ellen
kezőt jelenti?

Ugyanakkor Isten gyermekei

örömmel tapasztalják, hogy Isten 
ígéretére lehet építeni.

Sokan ismerik a „Szeretet him
nuszát”, de éppoly fontos egyszer 
végig olvasni a „Hit himnuszát”, a 
Zsidókhoz írt levél 11. részét. Ez a 
csodálatos felsorolás azokról szól, 
akik merész hittel ráléptek az ige 
útjára: Abrahám, Jákob, Mózes, 
így tudott Mózes lemondani arról, 
hogy a királyi udvarban éljen 
Egyiptomban. így tudta vinni fiát 
Ábrahám, hogy feláldozza, mert 
hitte, hogy a halálból is visszakap
hatja.

Ma döntő és gyakorlati kérdés: 
én kire hallgatok? A világ egyre 
inkább a bizalmatlanság énekét 
harsogja fülünkbe: Ne bízzál sen
kiben, csak magadban”... Az ige 
Isten ígéretét állítja oda. Isten ígé
rete híd a szakadék felett. Kérdés, 
rá merek-e lépni erre a hídra - ,  
mert csak akkor tapasztalom meg 
Isten hűségét, Ígéreteinek rendíthe
tetlen szilárdságát, ha ezt vállalom.

Gáncs Aladár

J L KÉSZÜLÜNK A NŐK V ILÁ G IM A N A PJÁ RA

Asszonyok Ghanaban (5.)

„Egy ház asszony nélkül nem 
igazi ház, a tűz is kialszik abban a 
házban” -  tartja egy ghanai köz
mondás. Mert az asszony visz éle
tet és melegséget a házba, a család 
életébe.

A ghanai asszonyok erősek! 
Döntő helyük, szerepük van né
pük életében. Éz még a gyarmato
sítás előtti időkre nyúlik vissza: 
Ghana népének hagyományait 
erős, matriarchális vonal jellemez
te. A király mellett ott állt az anya- 
királynő, aki őt tanácsaival segítet
te, s az öröklés is anyai ágon tör
tént. A nő számára természetes 
volt, hogy a családon kívül önálló 
politikai szerepet töltsön be, vagy 
részt vállaljon a gazdasági élet irá
nyításában. Az ország első iskolái
ban egyenlő számban tanultak fiúk 
és lányok. A patriarchális gyarma
ti rendszer azonban változást ho
zott, a munkahelyeken csak férfia
k a t alkalmaztak, a nő számára az 
egyetlen lehetőség a család, a gyer
meknevelés, a háztartás maradt.

Ma Ghanaban csak nagyon ke
vés nő érhet el magasabb képzést, 
sőt, a nehéz gazdasági körülmé
nyek között a gyermekek alapfokú 
iskoláztatásánál is mindig a fiú
gyermek javára dől el a választás.

A nő helye tehát elsősorban a 
családban van: legyen jó feleség és 
anya. De a hangsúly itt a gyerme
keken van, a gyermektelen házas
ságnak nincs jövője. A gyermek az 
összekötő kapocs az ősök és az 
utódok között, ő jelenti a túlélést, 
és a biztonságot öregkorban. Elő
fordul, hogy az asszony nem költö
zik férjéhez, ellátja őt, de az ősi 
házban marad, részt vesz a nagy
család életében, ott neveli gyerme
keit. Fontos ez azért is, mert sok 
anya egyedül neveü gyermekeit.

Az asszony tevékenysége azon
ban nem korlátozódik az otthon 
feladatai közé. Amellett, hogy 
gondoskodik az ételről, a ruházat
ról, hogy részt vesz félje mellett a 
mezőgazdasági munkákban, övé a 
fahordás, vízhordás nehéz munká
ja, fontos tényezője a belföldi ke
reskedelemnek. Felmérések igazol
ják, hogy a belföldi piac 80%-a 
asszonyok irányítása alatt áll, bár 
csak kis tőkével rendelkeznek. Ők 
szerzik be külföldről az árut, és 
látják el a hazai piacot.

Mégis a gazdag üzletasszonyok 
mellett jóval több azoknak a szá
ma, akik a mindennapi élet szük
ségleteinek megszerzéséhez kény
szerülnek , „kis-vállalkozásokba” 
kezdeni. Ők a „Kenkey-asszo- 
nyok”, a halárus, a paradicsom
árus asszonyok, akik néhányad- 
magukkal kevés haszonnal adják 
tovább a megtermelt gyümölcsöt, 
zöldséget, akik kemény munkával 
elkészítik a kenkeyt (kukoricale- 
pény-féle), és árulják a piacon. Eb
ből a csekélyke haszonból lesz az
után a gyerekeknek tankönyv, is

kolai ruha, egy-egy jobb falat is így 
kerülhet az asztalra. Ezt megsze
rezni mindig az asszony feladata.

A ghanai asszonyok erősek, 
mert erőseknek kell lenniük. De 
hogy sorsukon változtatni tudja
nak, politikai hatalomra is szüksé
gük van. A jelenlegi parlamentben 
a 200  férfi mellett 16 nő van, ami 
nem sok, de reménység a jövőre 
nézve. Az elnök támogatja a nők 
törekvéseit. Tanulniuk kell, hogy 
ismerjék meg jogaikat. Az európai
hoz hasonló női mozgalmak Gha
naban nincsenek, de mind több és 
több asszony csatlakozik egy-egy 
női közösséghez, hogy közösen ke
ressék kérdéseik megoldását. En
nek a mozgalomnak a vezetője az 
elnök felesége.

Az egyházakon belül is sok női 
szervezet van, amelyek megosztják 
egymással tapasztalataikat, közö
sen is dolgoznak. Az idei imanap 
anyagát a nemzeti keresztyén nők 
tanácsa készítette. A témán az or
szágban mindenütt sok női közös
ség dolgozott. Nekik köszönhet
jük, hogy az idei imanapon egy 
távoli ország sok-sok öröme és ne
hézsége, múltja, jelene, álmai és 
tervei válhatnak ismertté szá
munkra a világ minden részén, s 
indíthatnak felelős imádságra, se
gítségre és együttgondolkodásra 
bennünket is.

Több nehéz problémát nem 
érintettem. Nem volt szó a mene
kültkérdésről, az Afrika-szerte 
pusztító járványokról, a munka- 
nélküliségről és más nehéz kérdé
sekről, melyekkel a ghanai nép 
küszködik. Az imanapon remény
ség szerint még teljesebb képet ka
punk róluk, s még közelebb kerül
nek hozzánk.

Isten áldja meg imanapi készü
lődésünket!

Keveháziné Czégényi Klára 
__________________*________________
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BOTLÁS NÉLKÜL A KERESZT FELE
2 P t  1 ,3 -1 1

ötvened vasárnapján a Szent
írás legkésőbben írt pásztori leve
léből szólít meg minket Urunk. 
A levél írója, akinek bizonyság- 
tétele Isten kijelentésévé, igéjévé 
nemesedett, nagyon jól tudta, 
hogy az isteni kegyelem és bé
kesség egyedüli forrása Jézus 
Krisztus megismerése. Ez 9z is
meret láttatja meg vele és velünk 
is Isten áldását, mely mint a le
vegőtenger, kívül és belül átjár 
minket, hogy megtisztítson, és 
biztosítsa életünk folyamatossá
gát.

Vakságból isteni bölcsességre
Krisztus ismerete bizalommal 

teljes istenfélelemre indít. Nélkü
le olyanok lennénk, mint a va
kok, akik a legragyogóbb napsü
tésben is csak a sötétséget „lát
ják”. A meleget érzik ugyan, de 
fényt nem látnak. Krisztus nél
kül mindent reménytelenül sötét
nek, értelmetlennek, céltalannak 
látunk. Azt, hogy minden, amit 
átélünk, múlttá válik; idővel 
minden létező elpusztul, porrá 
lesz. Krisztus ismerete ebből a 
vakságból gyógyít ki. Azért, 
hogy világosan lássuk az akadá
lyokat, és irányításával botlás 
nélkül juthassunk földi életünk 
célja: a mennyei életünk felé. 
Akik ismerik Krisztust, azok vi
lágosan tudják, hogy már meg
szabadultak a test vágyainak és 
az értelmetlen elporladásnak ha
talmából. Tudják, hogy Krisztus 
örökéletet ad, mert ő az egész 
teremtettség fölött uralkodik 
olyan hatalommal, mely a halál
ból is életet támaszt.

Ennek az ismeretnek, isteni 
bölcsességnek jól felismerhető je
lei vannak az emberek életében. 
Első a tőle, Szentlelke közvetíté
sével kapott hit, mellyel életünk 
minden kérdésére az ő válaszát 
fogadjuk el. Ebből a hitből fa
kadnak Jézusnak, az „igazi sző
lőtőnek” azok a hajtásai, melyek 
jó gyümölcsöket termő vesszők
ké fejlődnek: az igaz emberség, 
mely mindig kész a segítésre és a 
rosszból is jó t hoz elő ; az isme
rét, mely Isten üdvözítő akaratát 
ismeri fel és láttatja meg mások
kal is; az önuralom, mely nem 
másoknak ad parancsokat, ha-

DEAK TERI ORGONAZENÉS 
ÁHÍTAT 

február 26-án, 
vasárnap 18 órakor 

LOZSÁNYI TAMÁS 
Fescobaldi, Bach,

Peter Eben és Vieme 
- műveket orgonái.

Válaszút Református Evangéli- 
zációs és Diakóniai Közösség 
várja olyan hitben járó házas- és 
jegyespárok jelentkezését, akik 
szívesen segítenének budapesti 
nevelőintézetben, fiatalok kö
zött, férfi-, női és családszerep
minták kialakításában, biblia
órák keretén belül. Továbbá a 
közösség főállású m unkatársakat 
keres budapesti fiúnevelő inté
zetbe, neveloi-lelkigondozói szol
gálat betöltésére. Jelentkezni le
het levélben válaszboríték küldé
sével: Válaszút Közösség, 1011 
Budapest, Református Lelkészi 
Hivatal, Szilágyi Dezső tér 3.

Az Evangélikus Börtönmisszió 
kéri az imádságot, hogy a missziót 
végző lelkészek, munkások ne fá
radjanak bele a sokszor eredmény
telennek tűnő szolgálatba. Gon
doljunk a fogva tartottakra, akik

nem saját magát kényszeríti a jó  
cselekvésére; az állhatatosság, 
mely védelmet nyújt a szépen 
hangzó, de téves tanítások kísér
tései között; a kegyesség, mely 
az Ú r szeretet-törvényének meg
felelő életvitel; a felebarát szere- 
tete, amely nem kiválaszt egyese
ket, hanem minden ember felé a 
Krisztustól kapott szeretettel 
fordul. Ezek azok a jó  gyümöl
csök, melyeket krisztusismere
tünk terem. Ezekre van szüksé
günk nekünk és az egész ember
világnak, hogy megoldhatatlan
nak tűnő gondjaink megoldha- 
tókká szelídüljenek, és minden
napi feladataink végzése közben 
ne bukdácsoljunk mint a csak 
sötétséget ismerő, bizonytalanul 
mozgó vakok. Megváltó Urunk 
kereszthalálának és feltámadásá
nak isteni bölcsessége ad világos 
látást és segít talpon maradni 
életutunk legkeservesebb próba
tételei között is, hogy botlás nél
kül juthassunk egyre közelebb az 
O örök országába.

Rezessy Miklós

IMÁDKOZZUNK!

Hálát adunk neked, Istenünk, hogy 
a kereszt evangéliumában megmutat
tad isteni bölcsességedet és üdvözítő 
hatalmadat. Add nekünk Szentlelke- 
det, hogy meg ne vessük a keresztről 
szóló bizonyságtételt, és meg ne bot- 
ránkozzunk benne, hanem higgyünk 
és üdvözöljünk általa! Te tudod, 
Urunk, hogy szeretnénk bölcseknek és 
igazaknak látszani, s ezért van tele 
életünk képmutatással. Kérünk, téríts 
magadhoz, és add, hogy a tőled való 
bölcsesség láthatóvá legyen életünk 
tisztaságában, szelíd viselkedésünk
ben, a békesség munkálásában! Szent 
Fiad megismerése késztessen igaz 
bűnbánatra, igaz emberségre, önura
lomra és állhatatos felebaráti szere- 
tetre, hogy a te világosságodban él
hessünk most és mindörökké!

Ámen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 17.20-tól, a 49 m-es rövidhul
lámon

január 25. szombat: Kísértéseink -  
rádióshittan.

január 26; vasárnap: Gáncs Aladár 
áhítata.

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

közül a legtöbben nem hallottak 
semmit arról a csodálatos Jézusról, 
aki a „bűnösök barátja”.

KŐBÁNYA
Február 26-án, du. 4 órakor sze- 

retetvendégség lesz, melyen „Egy
ház és nemzet -  evangélikus mi
niszterként a rendszerváltozás
ban” -  címmel előadást tart dr. 
Jeszenszky Géza történész.

A KERESZTENY-ZSIDÓ TÁR
SASÁG konferenciasorozatot 
kezd. Az első előadás AZ ISZLÁM
RÓL szól, március 1-jén du. 6  óra
kor a Deák téri gyülekezeti terem
ben. Előadók: Babits Antal vallás- 
történész, Németh Pál református 
lelkész és dr. Tomka Miklós, val
lásszociológus.

FELHÍVÁS

Jelentkezési határidő: 1995. március 01.

HALÁLOZÁS
Özv. Pataky Endréné sz. Smikli 

Lilla életének 85. évében elhunyt. 
Szerető családja és a kelenföldi 
gyülekezet -  ahol 2  évtizedig volt 
pénztáros és presbiter - .jan u á r 14- 
én nagy létszámban kísérte utolsó 
útjára a saját temploma kolumbá- 
riumába. „Ne nyugtalankodjék a ti 
szívetek, higyjetek Istenben” -  
hangzott a vigasztalás igéje a feltá
madásról a gyászolóknak.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 199 5 . február 2 6 .
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. 
Balicza Iván; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Balicza Iván; Modort u. 6. de. fél 10. Csizma- 
zia Sándor; Pesthidegkút, II. Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Csizmazia Sándor; Csillaghegy, 
in . Mátyás kir. u. 31. de. 10.; Óbuda, 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.) Pálinkás 
Ingrid; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. 
(orgonazenés) ifj. Hafenscher Károly; VII. 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) (zsinati) 
Magyar László; du. 6. (ifjúsági) Nagy Zol
tán; V m . 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 Kál
mán 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 
Marianna; 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. Csepregi And
rás; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. II . 
de. 9. (úrv.); de. 11. (úrv.); du. fél 7.; 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 Marianna; XIV. 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai 
Marianna; Pestújhely, XV. Templom tér. de. 
10. Bízik László; Rákospalota, XV. Juhos u. 
28. Kistemplom de. 10. Veperdi Zoltán; Rá
kosszentmihály, XIV. Hősök tere de. 10. Bö- 
rönte M árta; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. 
de. fél 11. dr. Selmeczi János; Mátyásföld, 
XVI. Prod ám u. 24. de. 9. dr. Selmeczi János; 
Rákoshegy XVII. Tessedik tér de. 9. Feren
czy Zoltán; Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. 
de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII. 
Pesti út 111. de. fél 11. Ferenczy Zoltán; 
Rákosliget, XVII. Gázon Gyula u. de. 11. 
Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc, XVIII. Kos
suth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszent- 
imre XVIII. Rákóczi út 83. ref. templom de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, 
XIX. Templom tér 1. de. 10. SzéÚ 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 G ábor; Búd aör 
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor.

ÖTVENED VASÁRNAPJÁN az ol-\ 
tárterítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte-' 
let oltári igéje: Jn 9,39-41; az igehirdetés 
alapigéje: 2Pt 13-11.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magy ar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán február 26-án, va
sárnap de. 10.05 órakor, az acsai gyüleke
zet templomából Igét hirdet: M e te  Adám 
lelkész.

„JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel a Magyar Telev ízió az 1. csatornán 
evangélikus ifjúsági műsort közvetít febru
ár 25-én és március 4-én reggel 8.00 óra
kor, a Bécsi kapu téri gyülekezetből, ifj. 
Hafenscher Károly vezetésével.

A Magyar Televízió 1. csatornáján a 
Napkelte adásában evangélikus áhítat lesz 
március 2-án.

BAD SEGEBERG
„Változásban az európai hitheraniz- 

mus” címmel tartotta teológiai konfe
renciáját a Hamburg melletti Bad Se- 
gebergben a Martin Luther Bund, a né
metországi Luther Márton Szövetség 
1995. január 30. és február 2. között.

Ebben az évben is közel 100 részve
vő gondolta át együtt -  különös te
kintettel a szórványhelyzetben élő 
evangélikusságra -  a Szövetség mai 
feladatait és lehetőségeit.

A szervezők meghívására dr. Sza
bó Lajos teológiai tanár tartott elő
adást a konferencián „Mit jelent a lu
theránus identitás Magyarország fele
kezeti és szellemtörténeti helyzeté
ben?” rímmel. Az előadást élénk 
megbeszélés követte, amelyben 
egyértelműen hangsúlyt kapott a 
MLB és a magyar evangélikusság 
egyre szorosabbá váló kapcsolata. 
Magyar szempontból is nagyon érde
kes, sok magyar vonatkozásra kite
kintő előadást tartott dr. Rudolf Kel
ler „Luther mint a szétszórtságban élő 
gyülekezet lelkigondozója” címmel.

Harang és toronyóra villamosítás, automaü- 
zálás, reális áron, garanciával. ORBÁN JÓ
ZSEF Gyomaendrod Bocskai u. 31. 5500. Tel./ 
fax: 66-386-840

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Haynal 
Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara megállapodást 
kötött, melynek értelmében az 1995/96-os tanévtől, másodízben a diplomás ápolói 
szakon egyházi csoport indul Budapesten.

A felvétel szakmai követelményei megegyeznek az állami tagozatéval, melyet a 
„Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 1995.” tartalmaz részletesen.

Sikeres felvételi vizsga után lehet kérni a felvételt az egyházi csoportba. Tandíj, 
állami támogatás (ösztöndíj) azonos az állami tagozatéval.

A képzési idő: 8 félév.
A társadalomtudományi tárgyak oktatását -  egyeztetett tematika alapján -  főleg 

egyházi előadók végzik, a gyakorlati képzés a Főiskola követelményeinek megfele
lten, részben a Bethesda Kórházban lesz.

A tanulmányi idő alatt sajátos egyházi vonatkozású speciális kollégiumban való 
részvételre is lehetőség nyílik (pl. egyházi ápolástörténet, protestáns és katolikus 
szociáletika stb.).

A csoport ökumenikus, mind a résztvevők, mind az oktatók tekintetében. Az 
egyházi külkapcsolatok révén külföldi tanulmányutakra is lehetőség lesz.

Érdeklődni lehet: Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főisko
lai Kar, Tanulmányi Osztály 1046 Budapest, Erkel Gy. u. 26. 
Dr. Kerekes Jánosné. Telefon: 169-3950, 169-2404.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 
1146 Budapest, Bethesda u. 3. Markóczy Sándorné. Telefon: 
122-3020/102.
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Seneca

A TARTALOMBÓL

BÉKÉSBEN JÁRTUNK (3.) KONDOROS

HŰSÉG

BETEGEK VILÁGNAPJA

A LEPRÁSOK VILÁGNAPJA BUDAPESTEN

MEGKOPOTT KINCSEK A BÖJTI ÜTŐN 1.

Ragaszkodás
Benne van a biztonság érzése. Aki ragaszkodik, 

bizalmat érez. Akihez ragaszkodnak, annak sem 
kell minduntalan rákérdeznie a vonzódás hitelessé
gére. A ragaszkodás bizalmat jelent és biztonságér
zetet. Körülöttünk és bennünk egyre kevesebb ta
lálható belőle. Nehéz megérteni. Sokszor lehetet
len helyzetet teremt a tudomásulvétele. Mégis igaz. 
Fogyó érzés lett napjainkra az őszinte ragaszko
dás.

Kell a másság! Szükség van a vadonatújra. Ki 
kell szakadni a régi környezetből és nekivágni az 
ismeretlennek vagy a lehetetlennek.

■ Ki kell menni a pusztába. Oda kell rohanni a 
város főterére. Bele kell tiporni a gázpedálba, mert 
minden lassú és unalmas. Gyorsítani, siettetni és 
hangosítani kell a világot. Változni és változtatni. 
Többet és nagyobbat létrehozni. Teret, energiát és 
győzelmet kicsikarni a természet és az emberek 
világából.

De az ember maga sem élhet ma már másképp. 
Fokozni kell a tempót. Sűríteni az alkalmakat. 
Kihasználni minden percet és lehetőséget, mert 
élni csak így tudunk. Ne maradjak el. Ne szakad
jak le. Ne kerüljek a sor végére. Ne veszítsek el 
semmit sem az életemből. Lemondás vagy átadás 
ma már messzire esnek tőlünk. H a megszerzésről 
van szó, már az emberi élet sem drága. Ha elérés 
a cél, semmi sem akadályozhat meg.

Böjt első vasárnapja megállít minket. A roha
násban, a sietésben es a tülekedésben Isten a han
gunkat szeretné hallani. Ahhoz azonban, hogy 
meg tudjunk szólalni, szükségünk van a megállás
ra, a csendre. Különben a nagy sietségben, az örö
kös evilági küzdelemben képtelenek vagyunk ráéb
redni erre az igazi csodára, hogy az oly nagyon 
eltávolodott és önmagának élő emberre is úgy te
kint az Isten, hogy kíváncsi a hangjára, a segélyki
áltására. Sőt nemcsak kíváncsi, hanem erre vár.

Milyen gyógyító lenne számunkra éppen a böjti 
napokban megérezni, hogy egyházban es gyüleke
zetben, családban és magánéletben a sok baj és 
megfáradás legfőbb oka talán éppen az, hogy elfe
lejtettünk a mélyről Istenhez kiáltani. Egyszerűen 
szólni. Egymásra kiáltni még mindig tudunk. Egy
mással hangosan perlekedni sem felejtettünk el. 
Felemelt hangon tudunk a másiktól könnyen el
szakadni. Konfliktusban szüntelenül növeljük a 
hangerőt.

Egy frissen m űtött beteg mesélte el, hogy amikor 
már elviselhetetlenül fájt az éles vágás, csak ennyit 
volt képes megkérdezni az operáló orvostól: sza
bad felkiáltani? Mire az orvos csendesen jelezte az 
engedélyt. Ebben a kiáltásban valószínű, hogy 
minden benne volt, amit a beteg ott, a műtőaszta
lon hordozott. De legfőképpen mégis az élethez 
való ragaszkodás. Mennyivel inkább lehet megsza
badító, gyógyító számunkra az, ha tartalommal és 
bizalommal kiáltunk Istenhez, mert

„ha az U rat tartod oltalmadnak,
a Felségest hajlékodnak,
nem érhet téged baj.” (Zsolt 91,9)

Betegágyon vagy mélységben, elesetten vagy 
összetörtén, magányban vagy elhagyatottságban, 
az élet delén vagy alkonyán egyaránt aktuális az 
üzenet:
„mivel ragaszkodik hozzám, megmentem ő t...
Ha kiált hozzám, meghallgatom.” (Zsolt 91,14.15)

Dr. Szabó Lajos

A nagy örömünnepre előkészítő időszak mindenkor 
önvizsgálatra, magunkbaszállásra, helyzetünk felméré
sére indít, ösztökél. Az Úrnak 1995. esztendejében talán 
még fokozottabb mértékben.

Böjti idő van nemcsak az egyházi esztendő rendje 
szerint, hanem hazánkban permanensen a szó vüági 
értelmében is. ínséges időszak. Böjtje egy korábbi vi
szonylag jobblétnek, amit most meg kell koplalni. Az 
értékét egyre gyorsabban veszítő pénzeszközök, a meg
szűnő állások, a sokak számára a megnövekedett sza
badidő ezernyi kísértése a rosszra, a közösségrombolás
ra, az erkölcsi értékrendek rohamos fellazulása, a bi
zonytalan közérzet terjedése stb. Mindennek a sodrában 
böjt megállást parancsol és int: „A keresztfához menve” 
mérjük fel, hol tartunk, mi van és mi lesz velünk? Van-e 
egyáltalán még valami reménység a szívünkben?

Senki sem vitatja, hogy nem mindennapi az a történel
mi helyzet, amiben élünk. Az 1989-90-ben bekövetke
zett nagy fordulat óta keressük a helyünket. Itthon is, 
Európában is, a nagy világban is. Az eltelt 4-5 év elegen
dő ahhoz, hogy néhány dolgot világosabban lássunk, 
legalább is, akinek van szeme a látásra és füle a hallásra.

Mindenek előtt azt, hogy az örökkévalónak deklarált 
és elhitetett alapok eltűnése után népünk nagy része 
csalódott, mert nem azt kapta, amit várt. Kiderült, hogy 
nem a szabadság utáni vágy, a politikában, a döntésho
zatalban való részvétel, a véleménynyüvánítás szabadsá
ga és lehetősége volt a legfőbb óhaj, hanem első sorban 
jólétet vártunk a változástól még pedig az életfeltételek 
változatlan keretei között. Azt gondolták sokan, hogy 
minden áldozathozatal nélkül fogunk majd felzárkózni 
a tőlünk nyugatra élő államok életnívójához. De nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a háború után ott is nagyon 
keserves évek következtek. Csak nagyon szigorú „böjtö
léssel” és még szigorúbb és következetesebb munkamo
rállal lehetett elérni azt a színvonalat, ahová mára elju
tottak! Volt jövőlátás, bizalom és célratörés. Mi pedig 
itt állunk kiábrándultán és nosztalgiázunk. Vágyódunk 
vissza az egyiptomi „húsosfazekakhoz”, keresve a lehe
tőségét annak, hogy a múltból bennünk maradt reflexe
ket, reakciókat, viszonyulásokat újra életre kelthetjük. 
Jó lenne rádöbbennünk, hogy ez meglehetősen veszélyes 
gondolkodás, magatartás és egyben nem visszaélés az 
Istentől kapott lehetőségekkel?

Egyházunk népe is belekerült ebbe a sodrásba. Sok
szor gyülekezeteink sem tudják, hányadán is állanak?

BABITS MIHÁLY

Az Isten és ördög...
Az Isten és ördög két jó hivatalnok. 
Mennyivel vadabb lett és gazabb a világ, 
mióta az Ember, e gyenge akaraok, 
viszi mindkettőnek ürült hivatalát!
Mint a gyermek, épít és rombol is egyben, 
Épít, hogy legyen mit rombolni. Felhőket 
karmol házaival; majd fölibük szökken 
és nagy diadallal lebombázza őket.

De talán úgy kell és már elvégeztetett.
Én már összeomlott városokat látok.
Vad paloták helyén csöndes romhegyeket, 
s betonok gőgjéből, törmelék sziklakat. 
Szakadt drótok lógnak, mint a tavalyi gaz 
s messze tereket fed a vasak selejtje: 
feledt célú gépek hullamezeje az, 
ahol a rozsdának nyíl virágoskertje.

A megmaradt ember kibúvik tornyából, 
Gyilkos üledékek fosztanak a völgyben.
Van-e még friss szellő eleven virágból? 
Vannak-e ép csirák a mérgezett földben?
Óh lesz-e még jó íz gyümölcsben, italban? 
Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett?
S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, 
nézni még óriás óráját, az eget?

Mit mutatsz minekünk, te nagy, sima óra, 
magunk gyilkosává ítélt embereknek?
Vagy átallod sorsunk jegyezni, mióta 
gonosz kis órákat gyártunk tehelyetted? 
Közönyösen tűz rám vad arcod. Itt állok 
a fa alatt, mely pár aszú meggyet ad még, 
s úgy érzem, hogy ingád vagyok és himbálok, 
Csak ringass, míg bambán végkép elaludnék!

ORSZÁGOS 
PAPNÉ CSENDESNAP

Az ez évi országos papné csendesnapot március 25-én 10 órai kez
dettel tartjuk a budapesti Deák téri Evangélikus Gimnáziumban 
(Budapest V., Sütő u. 1. □. em.J. Erre az alkalomra az erdélyi papné 
testvérek is meghívást kaptak.
Az útiköltséget és az étkezés díját az Országos Egyház fedezi. 
Valamennyi aktív, nyugdíjas és özvegy papné, valamint a lelkésznök 
férjei jelentkezését szeretettel várja az Északi Püspöki Hivatal 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.) m árcius 11-ig.

A csendesnap programja:

1/2 10 Gyülekezés, énektanulás

10.00 Nyitó áhítat (ÍJn 4,7-9)
Szabóné Mátrai Mariann

10.30 Bemutatkozás
11.00 Előadás: Életforma, hivatás vagy foglalkozás« a papoéság?

Előadó: dr. Frenkl Szilvia 
Korreferátum: dr. Hafenscher Károly

12.15 Ebéd
13.15 Csoport-megbeszélés
14.30 Csoport beszámoló
15.00 Papné-sors Erdélyben 

Tájékoztató: Kovács Erzsébet
15.30 A papnék által kitöltött kérdőívek kiértékelése 

ilj. Hafenscher Károlyné
15.45 Aktuális kérdések 

Szebik Imre
16.15 Záróáhítat (5Móz 10,12)

Sárkányné Horváth Erzsébet
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A sodrás mindig akkor veszélyes, ha megrendülnek az 
alapok. Sokan még mindig a háború előtti ún. népegyhá
zi keretekben gondolkodnak és cselekednek. Ott akaiják 
folytatni, ahol a háború után abbamaradt. Pedig nép
egyház már régen nem vagyunk, ugyanakkor még nem 
alakult ki valamifajta új képződmény, amit lehetne talán 
hitvalló egyháznak, vagy effélének nevezni. Még nem 
döbbentünk rá igazán -  és ez a böjti idő nagyon is erre 
való - ,  hogy szám unkra nem adatott más alap, mint 
Istennek a Jézus Krisztusban történt kinyilatkoztatása: 
mindaz, ami az 0  testet öltésében nyilvánvalóvá lett, 
vagy kellene hogy legyen előttünk. Közelebbről ez azt 
jelenti: nem adatott senki és semmi más, mint az ő neve, 
szenvedése, halála és feltámadása, amit nem lehet figye
lembe nem venni, rá nem építeni, amikor jelenünket 
próbáljuk felmérni, sorainkat rendezni, mindenek előtt 
a holnap működőképes gyülekezeti és egyházi életére 
gondolva!

Ezért is kell napirenden tartanunk mind imádsággal, 
mind fokozott erőbevetéssel gyülekezeteink életének 
megújulását, kezdve az egyeseken, különösen figyelve és 
munkálkodva a keresztény családok újraéledéséért. Az 
elmúlt évben fokozottan is reflektorfénybe került világ
szerte a családnak, mint legkisebb közösségnek sok-sok 
problémája, gyógyulásának lehetőségei. Mi valljuk, 
hogy döntő befolyással lehet erre a folyamatra a Jézus 
Krisztussal való személyes kapcsolat, a hozzá való meg
térés és újra és újra a hozzáférés. Ezért is kell örülnünk 
és támogatnunk, szorgalmaznunk minden evangélizá- 
ciós munkálkodást akár gyülekezetekben, akár regioná
lisan, vagy országosan. Az Alapot veszítettük el, arra 
kell ráállnunk mindkét „lábunkkal”, amíg a kegyelmi 
idő tart, amíg Isten türelmes hozzánk. Neki van ideje. 
Ha szükségét látja, megleckéztet, mint tette egykor Izrael 
népével, amely hálátlannak bizonyult ajándékaival 
szemben és zúgolódni kezdett pusztai vándorlása köz
ben. Elértek ugyan Kánaánba, csak egy jó nemzedékkel 
később, amikor már szinte mindenki kihalt azokból, 
akik a „szolgaság házából” kijöttek. Ne feledjük: a 
Szentírásban minden tanulságunkra íratott meg! Jó len
ne tanulni a történelmi példákból!

Tanulni most annyit jelent, hogy ebben a böjti időben 
szakítunk időt és csendben félre vonulunk -  ha úgy 
érezzük koplalással is — és engedjük magunkat szembe
sülni az Evangélium Krisztusával, Aki Jeruzsálem felé 
haladva jelenti: neki szenvedni kell és bűneinket hordoz

va, kínos halált halni a világért, értem, érted, értünk. 
Meghal értünk, hogy bocsánatával feloldozzon és meg
szabadítson sokszor megmagyarázhatatlan félelmeink 
szorításából, hogy felszabadítson neki szolgáló életre. 
Felszabadítson arra a nagy örömre, amire a böjti idő 
szeretne előkészíteni mindnyájunkat. A húsvéti nagy 
örömre, ami az életről, problémáink megoldódásának 
nagy lehetőségéről és garanciájáról beszél. Meg a halá
lon túli reményről, amely felszabadít a múlandóság terhe 
alól!

Szabad már most, böjt küszöbén az életről beszélni és 
tanúskodni. Jézus is, mikor arról beszél, mi vár rá, 
ugyanabban a mondatban említette: de harmadnapon 
fel kell támadnia!

Tanúskodni. Igen. Mert e böjti idő nemcsak arra jó, 
hogy magunkkal tisztába jöjjünk: „hamut öntve fejünk
re” és „szívünket megszaggatva”, új életre tegyünk szert 
Isten kegyelméből, hanem bátran és boldogan hirdessük 
az Evangélium igazságát és erejét. Az egyénnek, egyhá
zunknak és az egész keresztyénségnek ez a megbízatása. 
Hirdesse a megtapasztalt jóhírt, sőt kérdéseket tegyen fel 
a világnak. H. Thielicke, korunk egyik nem régen el
hunyt kiváló teológusa korábban ilyen címen írt köny
vet: „A keresztyénség kérdései a modem vüághoz”. Mi 
azt szoktuk meg, hogy a világ kérdezi a kereszténységet, 
de ami leginkább akkor következik be, amikor a népek 
és az emberek önmaguk határához érkeznek el. Mi sok
szor csupán védekezésbe, apologizálásba menekültünk, 
vagy kényszerültünk. Az Evangélium birtokában vi
szont nagyon sok kérdést tehetünk fel és kell feltennünk 
a világnak. Ne felejtsük el: Isten a kérdező. Az első 
kérdés nem az, hogy „Isten, hol vagy?” hanem ez: „Em
ber, hol vagy?” -  „Hol van az Isten?” ez csak egy az 
Istentől elpártolt korszak későbbi kérdése, amely kor
szak az embert jelentette ki úrnak és kezdeményezőnek!

Az Evangélium birtokában nem kell bocsánatot kér
nünk, amiért élünk és itt vagyunk, hanem jézusi lelkület- 
tel, de határozottan és nem hamis zengéssel kell belekér
deznünk az 1995-ös esztendő zavaros emberének és tár
sadalmának életébe. Van mit kérdeznünk és hisszük, van 
feleletünk is!

Böjt -1995! A nagy örömünnepre készülve, az önvizs
gálatot, helyzetünk őszinte felmérését és a megtérést nem 
spórolhatjuk meg!

Lábossá Lajos

A Lutheránus Világszövetség új főtitkárának 
ünnepélyes beiktatása Genfben

Az ökumenikus egyházi világszervezetek központjának fö épülete Genfben

Múlt nyáron történt megválasztá
sa és őszi hivatal-átvétele után, feb
ruár 3-án ünnepi istentisztelet kere
tében történt meg dr. Ishmael Noko- 
nak a Lutheránus Világszövetség új 
főtitkárának hivatalos beiktatása 
Genfben.

Az ökumenikus Világközpont szí
nes üvegfalú kápolnája fényárban 
úszott ezen a téli délutánon, amikor 
színes egyházi taláijaikban bevonul
tak az új főtitkárt kísérő LVSZ- 
elnökség tagjai. A meghívott vendé
geket, az ökumenikus világszervezeti 
és egyházi vezetőket Christine 
Grumm főtitkárhelyettes köszöntöt
te. Majd fölhangzottak a hagyomá
nyos beiktatási liturgia bibliai igéi, 
imádságai, énekei és -  a különleges 
alkalomra tekintettel -  afrikai hang
szerek, dobok ütemes ritmusaitól, 
karénektől kísérve egy-egy zimbab
wei és egy dél-afrikai egyházi him
nusz (Rakanaka, Thuma mina).

A beiktatás igeszolgálatát dr. Ma
nas Buthelezi dél-afrikai fekete püs
pök, a beiktatási szertartást pedig dr. 
Gottfried Brakemeier brazü LVSZ-

Az új főtitkár

elnök végezte. Az új főtitkárt ezután 
elsőnek közvetlen hivatali elődje, dr. 
Gunnar Stálsett oslói teológiai pro
fesszor köszöntötte.

Dr. Ishmael Noko, a 120 tagegy
házat és több mint 56 millió evangé
likus egyháztagot számláló Világszö
vetségnek az első fekete, afrikai főtit
kára, az eddigi hat fehér, európai és 
észak-amerikai főtitkár után. Rövid 
székfoglaló beszédében a Világszö
vetség előtt álló, mai legfontosabb 
feladatok közül főleg kettőt emelt ki. 
Egyfelől -  mondta -  a mai növekvő, 
egyházak és vallásók közötti konflik
tusok között a keresztyén egyházak 
közti ökumenikus, testvéri közössé
gért és a többi vallással való baráti 
párbeszédért kíván fáradozni min
den erejével. Másfelől pedig -  emelte 
ki -  ebben a mi vérontásoktól és éh
ségtől, emberi nyomorúságoktól 
gyötört mai világunkban a Világszö
vetségnek ki kell vennie a maga ré
szét a háborús vérontás és a szegény 
népek növekvő szenvedései megállí
tásában. Külön is utalt a gyermekek 
millióinak mérhetetlen szenvedésére 
büszke modem világunkban. „Segí
tenünk kell az egymás iránti türelem 
és a békés együttélés világának meg
teremtésében” -  hangsúlyozta befe
jező szavaiban.

A beiktatás ünnepe után a Világ- 
szövetség fogadást adott az ökume
nikus Központ tágas előcsarnoká
ban a megjelent nagy vendégsereg 
tiszteletére. A számos genfi és külföl
di vendég között ott láttuk az öku
menikus és konfesszionális világszer
vezetek vezetőit és munkatársait, 
élükön Konrad Raiser-rel, az Egyhá
zak Világtanácsa főtitkárával. 
A külföldi egyházakból ott voltak 
Horst Hirschler (NSZK), Herbert 
Chilström (USA) és Andrej Beredi 
püspökök.(Kis-Jugoszlávia), Sophia 
Tung (Taiwan), Michel Hoeffel 
(Franciaország), Soritua Nababar. 
(Indonézia), egyházi vezetők és so
kan mások.
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Féltem, de nem volt más választásom...
H a nem mászok a többiekkel,
azt mondták volna, hogy gyáva vagyok.
Tóni volt az egyetlen, aki bevallotta: 
nem mer nekivágni, de ő aztán jól meg is kap ta ... 
Mindenki harsányan nevetett rajta, én is, 
gyávaságból, mert féltem, engem is kinevetnek. 
Pedig ő a legjobb barátom.

Kérlek, Uram, adj bátorságot, 
hogy ki merjek állni a gyengék és félénkek mellett. 
Mert néha nagyobb bátorság kell egymás megvédéséhez, 
mint a legvagányabb, lélegzetelállító mutatványhoz.

T emplom tisztít ás
Jézus bement...

a Templomba, a mi templomaink
ba és kápolnáinkba, gyülekezeti há
zakba, bibliaórai termekbe, ifjúsági 
és szabadidő-centrumainkba, háza
inkba és lakásainkba, ifjúsági szer
vezetekbe, csoportokba és közössé
gekbe, az én életembe és hitem 
„épületébe” is,

gok kínálatát, Bábel tornyait, a csil
logó palotákat, a felfegyverzett „vé
delmi állásokat”, a jól őrzött tradí
ciót, a vallásos „szolgáltatóipart”.

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Gamáliel
A „Rakd sorba” című játék 

megfejtése és megfejtői
Gamálielről azt olvassuk az apostolok cseleke

deteiről írt könyvben, hogy az egész nép előtt tisz
teletben álló törvénytudó farizeus volt. Tagja volt 
a jeruzsálemi nagytanácsnak. Ez a hetven főből 
álló csoport volt a zsidók vezető testületé, amely 
sok fontos dologban, mint például a vallási életet 
és a bíráskodást érintő kérdésekben döntött. Ami
kor Jézus mennybemenetele után tanítványai az 
evangéliumot hirdették, és csodákat tettek, a ható
ságok a nagytanács elé állították őket. A főpap ezt 
mondta nekik: „Szigorúan megtiltottuk nektek, 
hogy tanítsatok Jézus nevében, és betöltitek az egész 
Jeruzsálemet tanításotokkal..

Péter és az apostolok így válaszoltak: „Istennek 
kell inkább engedelmeskednünk, mint az emberek
nek..."

A nagytanácsban az apostolok éllen nagy felhá
borodás támadt, de ekkor felállt Gamáliel, és így 
szólt: „Hagyjátok békén ezeket az embereket, és 
bocsássátok el őket. M ert ha emberektől való ez a 
mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől 
való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni 
őket.. "

Gamáliel bölcsességét az idő igazolta. Az evan
gélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír azóta is 
szól, m ár csaknem kétezer év óta.

A helyes megfejtést, melyet többen beküldtek, most 
Zombory Réka budapesti olvasónk megoldásának 
közzétételével ismertetem:

„Ez a történet Jónásról és a cethalról szól. A képek 
helyes sorrendje: 3 -  A tengeren a hajó Jónás miatt 
viharba kerül. 4 -  Jónást kidobják a tengerbe, mert 
mivel ő nem ment Ninivébe, miatta került bajba a hajó. 
Egy cethal azonban, amit Isten küldött, bekapja. 2 -  
Jónás imádkozik, és Isten kiköpeti a cethal gyomrából. 
1 -  Egyik nap a feje fölé nőtt egy bokor, a másik nap 
elszáradt... Ninive megtért."

A megfejtők: if}. Bors Zoltán (Felpéc); Bundity Ede 
(Soltvadkert); Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági 
Kör; Illés Adél (Egyházasdengeleg); Molnár Berta 
(Farmos); Németh Csilla (Somlószőlős); Sznopka Ág
nes és Csaba (Pilis); Zombory Réka (Budapest). 

Gratulálok!

...és kiűzte
az árusokat és a vásárlókat, a prog
ramokat, rendezvényeket, terminu
sokat és éves terveket, szabályren
deleteket, személyi hierarchiát, 
pénzorientált alkalmazottakat, ülé
seket, megbeszéléseket, hivatalos 
fogadóórákat, a dekorációt és val
lásos kellékeket,

És hirtelen hely lett a templom
ban...
a vakok, bénák és sánták számára, 
gyógyító és gyógyulást hozó talál
kozások számára, csend és imád
ság, béke és szeretet számára, és 
hogy meghalljuk síró gyerekek 
hangját, elkeseredett emberek kiál
tásait és az öröm hozsannázó éne
két,

...felháborodtak a csoda miatt, J 
amit tett,
mert a centrumot, templomot, ká- f 
polnát, gyülekezeti termet, házat, 
otthont összevissza „felforgatta”, j 
kitisztította berendezéseit, de hi- J 
tünk és életünk tartalmát is feldön- 1  
tötte; mert helyet teremtett, m ert* 
szabaddá tette az utat Istenhez# 
mert betegeket gyógyított, hagyta 1  
hogy gyerekzsivaj és játék, jókedjl 
és öröm otthonra találjon ott, ahc:f  
Ő van,

... és felborította
a pénzváltók asztalait és a galamb
árusok standját, a siker és haladás 
önjelölt prófétáit, a biztosítótársasá-

De a főpapok és az írástudók... 
az egyházi méltóságok, az illetéke
sek, az ifjúsági és gyerekmunka fe
lelősei, a kegyesek és hívők, a gyüle
kezetek magjai, a hűségesek, az is
tentiszteletek látogatói, a Biblia és 
a hitvallások ismerői, te és én, 
mindannyian,

...és Jézus hagyta, hadd maradja-\ 
nak mpg
tiltakozásukban, önigazuk bizony- 
gatásában, jól megszervezett temp
lomi vállalkozásukban, istentiszte
letükkel, elképzeléseikkel, kegyes
ségükkel, ötleteikkel és törvényeik
kel, jól őrzött tradícióikkal.

És kiment a városból!

Morzsák

Hu morzsák
-  Szeretni kell az állatokat, mert ők is Isten teremt

ményei -  magyarázza a tisztelendő bácsi a gyerekek
nek.

-  Neked például melyik a kedvenc állatod, Tibiké?
-  Nekem a grillcsirke.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„lKorinthus 13”

-  Isten az embert minden más teremtmény urává 
tette -  mondja a hitoktató. -  Az állatvilágnak is az 
embert kell szolgálnia. Ki tud erre példát?

Karcsi jelentkezik:
-  Például a tyúkoknak pont akkora tojást kell toj

niuk, hogy beleférjen a tojástartóba.

A „Szeretet Himnuszában” , azaz Pál apostolnak 
a korinthusi gyülekezethez írt első levele 13. részé
ben kellett megtalálnotok szavakat, az általam  kö
zölt meghatározások alapján. M ost megtudhatjá
tok, melyik az a négy szó, amelyek beküldésével 
„telitalálatot” lehetett elérni:

Ami „múlandó és töredékes” az Pál szerint az 
IS M E R E T  és a PRÓFÉTÁLAS. Ami által h o m á 
lyos a látás”, az a TÜKÖR. „Lehet ugyan teljes, 
attól még lehetek semmi, mert a szeretet még ennél 
is nagyobb!” Ez pedig nem más, mint a HIT.

Azok nevét, akik rátaláltak a keresett szavakra, 
és beküldték megfejtésüket a gyermekrovat címére, 
lapunk egy későbbi számában olvashatjátok.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

1. A tanítványok azt akarták tudni, miféle ember 
a legalkalmasabb arra, hogy tanítvány legyen. Ezt 
mondta a Mester:

-  Az, aki ha mindössze két inge van, az egyiket 
eladja, s virágot vesz rajta.

2. Fogalmam sincs, mit hoz a holnap, ezért szeret
nék felkészülni rá.

-  Félsz a holnaptól, s nem veszed észre, hogy a teg
nap éppen olyan veszélyes.

3. -  Mi a szeretet?
-  Mentesség a félelemtől -  mondta a Mester.
-  Mitől félünk?
-  A szeretettől.
4. -  M i az, amit keresel? -  kérdezte a Mester egy 

tudóstól, aki vezetésért jö tt hozzá.
-  Az életet! -  hangzott a válasz.
-  Ha élni akarsz, a szavaknak meg kell halniuk.
Amikor később megkérdezték, hogy mit akart

mondani, ezt felelte:
-  Eltévedtetek, és csak bolyongtok, mert a szavak 

világában éltek. Szavakon éltek, s megelégedtek a sza
vakkal, pedig a lényegre volna szükségetek. Az étlap 
nem fogja az éhségedet elütni. Egy képlettel sosem 
csillapíthatod a szomjadat.

5. A z  egyik tanítványnak, aki amiatt panaszkodott, 
hogy képességei nagyon korlátoltak, azt mondta a 
Mester:

-  Valóban, képességeid nem korlátlanok. De észre-

vetted-e már, hogy ma olyan dolgokat is meg tudsz ■  
tenni, amelyeket tizenöt évvel ezelőtt lehetetlennek tar
tottál? M i változott?

-  A képességeim, a talentumaim.
-  Nem. Te változtál.
-  Az nem egy és ugyanaz?
-  Nem. Az vagy, aminek magadat tartod. Amikor a 

gondolkodásod megváltozik, te is megváltozol.
6 . Annak a prédikátornak, aki állandóan azt han

goztatta, hogy építsük be Istent az életünkbe, a Mes
ter ezt m ondta:

-  O már ott van. A mi feladatunk az, hogy ezt észre
vegyük.

7. A Mester csak nevetett azokon a tanítványain,# 
akik vég nélküli fontolgatásokba merültek, mielőtt/* 
elhatároztak valamit. így fogalmazott:

-  „Azok, akik teljesen végiggondolnak mindent, mi-1 
előtt egyet is lépnének, egész életüket fé l lábon töltik."

Anthony de Hella

GYERMEKEK, FIATALOK, FIGYELEM!
Idén újfent táborozhatsz Németországban a CVJM (a 

német KIÉ -  Keresztyén Ifjúsági Egyesület) szervezésében! 
A sátortáborok helyszíne Breitenbrunn, időpontjai:

-  10-14 éves leányok részére: júl. 19.—jűl. 31., jól. 31.- 
aug. 12.

-  9-14'éves fiúk részére: júl. 6.—júl. 19., júl. 7.—júl. 20., 
júl. 20.-aug. 2., aug. 2.-aug. 16.

Egy további tábor helyszíne Magyarország lesz, a 
M átra:

-  14-17 éves leányok részére: júl. 11.—júl. 25.
Az elmúlt esztendő tapasztalatai alapján fontos kiemelni,

hogy a részvétel feltétele egy megfelelő társalgási szintet 
megütő német nyelvtudás, hogy közvetlenebb kapcsolat ala
kulhasson ki a német és magyar fiatalok között. (Ez elsősor
ban nem is a szervezők, hanem a résztvevők érdeke!) Hang
súlyozzuk, hogy a sátortábor nem nyelvtanfolyam, így a 
fiatalok nyelvi fejlődése a táborokban nagyon kívánatos, ám 
mégis „járulékos” hatásának tekintendő.

A kinti költségeket a szervezők állják; esetlegesen az 
útiköltséghez is adnak hozzájárulást.

Jelentkezés (név, lakcím és -  ha van -  telefonszám feltün
tetésével) valamint bővebb felvilágosítás: Novák Éva (9021 
Győr, S z t István út 11.)
Jelentkezés határideje: 1995. március 31.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A történelem során rengeteg olyan művészi alkotással 

találkozhatunk, mely a szenvedő, a szomorú, a komoly, 
illetve elvontan mosolygó Jézust ábrázolja. Hiányoljuk 
azonban a vidám Jézus művészi megjelenítését.

Ezért az IGEN Alapítvány
„A jókedvű Jézus”

címmel pályázatot hirdet grafikusok számára. A bekül
dendő pályamű az Istenfiú emberi vidámságát, életörö
mét, a nevető, kacagó, hahotázó Jézust ábrázolja.

Beküldési határidő: április 18.
A pályázatot az IGEN Alapítvány címén váijuk: 1126 

Budapest, Nagy Jenő utca 5.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt a 175- 

0333/104 telefonszámon adunk.
A beérkezett pályaműveket egy három tagú kurató

rium bírálja el, melynek tagjai: Dávid Katalin, Czakó 
Gábor, Szemadám György.

A pályázat fővédnöke: dr. Ladocsi Gáspár tábori 
püspök.

Az első helyezett mű jutalma 30 000 Ft, a második 
helyezett 20 000 Ft-ot, a harmadik pedig 10 000 Ft-ot kap.

Ezen kívül a kuratórium valamennyi beérkezett alko
tást az IGEN című katolikus folyóiratban közzéteszi, 
illetve a pályaművekből kiállítást szervez.

A pályázatot támogatják: Bécsi Napló, Katolikus 
Ifjúsági Mozgalom, Budapesti Katolikus Egyetemi és 
Főiskolai Lelkészség, Zászlónk.

„Átlépte a népek és egyházak határait"
Sztehlo Gábor élete és szolgálata -  Koren Emil új könyve

Lehet-e, érdemes-e még valami újat mondani Szteh
lo Gábor életéről és szolgálatáról? Aki elolvassa Ko
ren Emilnek az Országos Evangélikus Múzeum kiadá
sában megjelent új könyvét, azt fogja mondani: lehet, 
sőt kár lett volna, ha kézirata fiókban marad.

Miért? Azért, mert ez a mellékelt képekkel együtt 
összesen 104 oldalas könyvecske átfogó képet ad. 
Kitűnő elbeszélő irta. Sztehlo Gábornak olyan barátja, 
aki végigkísérte életét. A háború utolsó szakaszában, 
a gyermekmentés idején, beosztottként szolgált Szteh
lo mellett. Néhány év múltán, amikor Sztehlo vált 
partravetett hallá, egykori „főnöke” az ő káplánja lett 
Kőbányán. Majdnem olyan lebilincselő olvasmány 
mint egy krimi, azzal a különbséggel, hogy olvasását 
-  több krimitől eltérően -  nem csalódással fejezzük 
be: csak ennyi volt az egész?

Sztehlo Gábort jószerivel néhány évig még azok is 
elfelejtették, akik életük megmentését köszönhették 
néki. Nem egyháza, hanem váratlanul a televízió tette 
nevét országosan ismertté egy dokumentumfilm és 
egy kissé elrajzolt játékfilm révén. Egyházunk idősza
kos kiadványa, a Diakönia, részleteket közölt a gyer
mekmentés idejéről készült feljegyzéseiből. Majd ész
bekapott Sajtóosztályunk és az egészet kiadta szép 
kiállítású könyvben „Isten kezében” címen.

Koren Emil most viszonylag röviden és visszafogot
tan ír Sztehlo Gábornak erről a legismertebb és látvá
nyos életszakaszáról. Ebben az időben, feleségével 
együtt, maga is aktív munkatársa volt. Szándékosan 
foglalkozik bővebben az ezt megelőző és utána kővet
kező tevékenységeivel: tanulmányaival, finnországi 
útjaival, a hatvani templomépítéssel, Nagytarcsán az 
első bentlakásos népfőiskola megszervezésével, majd 
azzal, hogy a magukra maradt fiatalokból létesített 
„örömváros”, a Gaudiopolis államosítása és diako
nissza egyesületeink felszámolása után miként karolta 
fel a fővárosból kitelepítettek ügyét és később miként 
bontakoztatta ki egyházunk diakóniai munkáját; vé
gük- kényszerű svájci letelepedése után miként segí
tette finn közreműködéssel svájci üdüléshez a volt 
diakonisszákat és több mellőzött lelkészházaspárt.

Sohasem lobogtatta magát zászlóként. Koren Emil 
nagyszerűen érzékelteti, hogy ez a nagyformátumú 
ember miként tudott szerényen, elrejtőzve, háttérben 
maradni. Azt is érzékelteti, hogy mennyire megfeled
keztünk róla. Például arról, hogy Svájcban Nobel 
Békedíjra is felterjesztették; hogy már 1984 óta a 
jeruzsálemi Yad Vashem „igazak ligetében” emlék
tábla és fia által ültetett fenyő örökíti meg nevét. Az 
elfelejtett, az evangélium erejéből élő, a szolgálva 
evangélizáló és evangélizálva is szolgáló evangélikus 
lelkész teljes arcképét vázolja fel eszméltető módon és 
meleg szeretettel.

Könyve végén Vájt a Vilmos szavaival összegezi, 
hogy mekkora volt hatósugara. „Szolgálatában átlép
te a népek és egyházak határait. Isten Jézus Krisztus
ban megjelent szeretetének hirdetője és szolgája volt." 
Valóban: határokat lépett át. Mindig bátran, de soha
sem öncélúan, kihívóan.

Anélkül lépte át a családi elvárások határait, hogy 
megtagadta volna családját. Nagypolgári család szü
löttje volt. Az egyházszeretet mellett csak a nagyvona
lúságot és a vállalkozókedvet vitte magával.

Átlépte egyházának szervezeti határait, anélkül, 
hogy egy percre is megtagadta volna lelkészi hivatá
sát. Gyakorlatban valósította meg, amit Turóczy Zol
tán 1950-es püspök jelentésében így fogalmazott meg: 
„Egyre világosabban látható, hogy Isten az egyház 
útját az uralkodó egyháztól a szolgáló egyház felé irá
nyítja, s azt akarja, hogy a hatalom egyháza a diakónia 
egyháza legyen.” Neheztelt rá Or dass Lajos püspök, 
hogy diakóniai tevékenységét miért az egyház kerete
in kívül fejti ki. Kifogásolta Dezséry László püspök, 
hogy a kitelepítések idején a „deklaszáltak” mentésére 
összpontosítja túlságosan figyelmét. Konfliktusba ke
veredett Káldy Zoltán püspökkel, mert felső irányítás 
helyett, autonóm módon, alulról szervezte megy egy
házunk diakóniai intézeteit. Mégis ő állapította meg 
Sztehloról: „Akkora szíve volt, hogy mindig előbb cse
lekedett és azután prédikált.”

Átlépett az állami hatóságok által meghúzott határo
kon is. Tudott határozottan „nem”-et mondani, ami

kor a Gaudiopolis államosításakor őt bízták volna 
meg a további vezetéssel. Nem volt hajlandó nevelési 
célkitűzéseit és eszményeit megtagadni. Tudatosan ke
rülte mégis az összeütközéseket, s így elérte, hogy mű
ködése alatt 16 szeretetintézménye volt egyházunknak. 
Több mint bármely történelmi egyháznak hazánkban.

Miközben az ominózus negyven év egyháztörténe
tének visszásságaira meresztjük szemünket, sokszor 
megfeledkezünk arról, hogy Isten angyalai akkor is 
tábort jártak körülöttünk. Hányszor énekeltük: „Ó, 
terjeszd ki Jézusom oltalmazó szárnyad...” A könyv 
elolvasása után úgy tűnik, Isten jobban hallgatta meg 
kérésünket, mintsem sejtettük, vagy megérdemeltük 
volna. Talán furcsa, mégis megemlítem: Gábor az 
egyik arkangyal neve. Gabri-él azt jelenti: erőm az 
Isten!

Benczúr László

Árad az Ipoly
Selmeczi László ifjúsági regénye napjaink egyre 

„nemzetközibb" könyvkínálatában olyan oázis, mely
ben a szülőföld életet fenntartó forrására lelhet az olva
só. Különös időszerűsége van ennek a könyvnek napja
inkban, amikor a média a kultúra minden területén a 
külföld felé fordítja az emberek figyelmét, azt a hamis 
képzetet sugallva, mintha a magyar kultúra és gazda
ság külföldi lenne Európában. Éz a könyv végre nem 
arra a hamisan feltett kérdésre keresgéli a választ, hogy 
milyen módon .jussunk el" Európába, hanem egysze
rűen elénk tárja a különböző etnikumú emberek és 
családok ezer év óta formálódó természetes együtt
élését a Kárpátmedencében, és annak is földrajzi 
középpontjában, a Palócföldön. A szerző különös 
iróniája, hogy ezt az együttélést nem a jövőben 
megvalósítandó feladatként képzeli el mint a mai 
politikusnemzedék, hanem rámutat, hogy több mint 
50 évvel ezelőtt ez már személyesen átélt valóság 
volt. Ugyanúgy, mint a múlt században és az azt 
megelőző korokban. Akkor senkiben sem merült fe l  
az a kérdés, hogy Európához tartozunk-e? Hiszen a 
magyar történelmet ismerve, Petőfit, Jókait és M ik- 
száthot olvasva mindenki tudta, hogy már a honfog
lalás korától Európa szívében élünk. Nem Magyar

ország, hanem Anglia, Portugália és a balti államok 
fekszenek Európa peremén, határvidékén!

A regény helyszíne az Ipoly völgye, mely a történelmi 
Nógrád megyének a középvonalában húzódik kelet
nyugati irányban. Két központja van ennek a térség
nek: Balassagyarmat és Ipolyság. A két város között 
„áradt az Ipoly" tavasszal több kilométer széles fo 
lyammá. Biztosította a talajvíz szintjét, átmosta a fe l
színt, gazdagon virágzó réteket és vadregényes gombá
szó helyeket teremtett. Egészen a hetvenes évekig, ami
kor a szabályozás következtében esővízlevezető csator
nává változtatták a szlovák- és magyar vízmérnöke
ink. .. M a már a néhány centiméteres vízmélységű fo -  _ 
lyócska egyre kevésbé emlékezteti az ottélőket is arra 
az eredeti, még 20 évvel ezelőtt is oly’ mesebelien gaz
dag növény- és állatvilágra, melynek emlékét őrzi e 
regény. (Ha valaki a Duna szigetközi szakaszának 
közeljövőjére kíváncsi, már ma megláthatja az Ipoly 
völgyében.)

A z író a cselekményt a klasszikus magyar irodalom
hoz méltó igényességgel alakítja. Egy serdülőkorba érő 
fiú  elmenekül a számára veszélyessé váló otthonából, és 
rövid vándorlás után megtalálja egy kis faluszéli házban 
új otthonát. Aki az Ipoly völgyében élt, vagy most is ott 
él, a regény olvasása közben úgy érzi, hogy maga is a 
történések személyes résztvevője. A nevek, a helyszí
nek, az ízes szavak mind az „édes haza” természetes 
szeretetére és megbecsülésére késztetnek. Fiataljaink
nak, de az idősebbeknek is ezt és az ehhez hasonló 
szellemiségű könyveket kell a kezükbe adni. Ezekből 
tanulhatják meg, hogy más nemzetekkel élünk együtt 
Európában, történelmileg kialakult földrajzi, kulturális 
és gazdasági egységet alkotva. A Kárpátmedence bár
melyik része legyen is szülőföldünk, olyan községek 
(közösségek) egymásba szövődő hálózatába illeszke
dik, melyben a diszkrimináció és erőszakolt határok 
létesítése mindenkinek valóban megoldhatatlan problé
mákat okoz. Mert Európában a nemzetiségek együtt
élése olyan adottság, mely nem széttagol, hanem egybe
köt és toleranciára tanít.

A könyv ára 248 F t+ postaköltség. Három vagy több 
példány rendelése esetén a postaköltséget a kiadó vál
lalja magára. A könyvet az alábbi címen lehet megren
delni: Ifjúság a Szépirodalomért Szervezőbizottsága, 
2131 GOD, Táncsics utca 10.

Rezessy Miklós
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Kondoros
A Leprások Világnapja Budapesten

Utunk végső állomása Kondo
ros. Szarvas és Békéscsaba között 
a 44-es úton, majdnem félúton ér
kezünk erre az alföldi településre, 
melynek jelentős evangélikus gyü
lekezete van. Sztojanovics András 
fiatal lelkésze a gyülekezetnek, tel
ve energiával, lelki és fizikai érte
lemben, a gyülekezetét felrázni, 
felemelni és megtartani akaró 
készséggel. Nem csoda, hogy a 
rendszerváltás utáni lehetőségeket 
felismerve, itt is az embereken, az 
időseken való segítés szándéka ke
rült elptérbe.

Az 1991. évi 32. törvény Kondo
roson is lehetővé tette, hogy az 
egyházközség korábbi ingatlanait 
-  melyeket elvettek tőle -  vissza
kapja. Itt sem gondoltak arra, 
hogy szétszórt ingatlanokat igye
kezzenek fenntartani, hanem egy 
központi épületben kívántak sze
retetotthont létesíteni. Erre kitű
nően alkalmas volt a templomtelek 
közvetlen szomszédságában lévő 
korábbi egyházi épület, mely régen 
lelkészi lakás is, iskolaépület is 
volt, legutóbb pedig diákotthon
ként funkcionált. 1992-ben igé
nyelték vissza, némi huzavona 
után 1994 nyarán vehették csak 
vissza. Több kisebb ingatlanért 
kaptak ugyan pénzbeli kártalaní
tást, de ez kevés lett volna az átala
kításra, épületfelújításra. Új forrá
sokat kellett keresni. Gyülekezeti 
lapjukban olvashatjuk erről a kö
vetkező sorokat: „A gyülekezet ki
adásait az ésszerűség határáig 
igyekszünk csökkenteni, ahol lehet, 
takarékoskodunk, hogy minél több 
pénzt tehessünk félre a szeretetott
hon javára. A z egyházi munkások a 
minimálbér alatti keresetért végzik

szolgálatukat, közülük egy lemon
dott fizetéséről, ingyen dolgozik, 
hogy így segítsen."

Kaptak segítséget a felső egyházi 
vezetéstől, külföldi testvérgyülekeze
tektől és alapítványt is létesítettek.

1994. szeptember elején kezdőd
hetett el a munka. Az épület külse
jén kevés változás látható, annál 
több az udvar felől (képünk mutat
ja). Lebontották a tetőzet egy ré
szét, falak, födémek cserélődtek, 
hogy kiváltsák a salétromos része
ket. A munkálatok összege már a 
18 millió forint körül van. Időköz
ben a Népjóléti Minisztérium hoz
zájárulása is megérkezett és a helyi 
önkormányzat is felajánlotta segít
ségét.

Az épületben -  ahol huszonötén

férnek el — most 15 szoba (1-2 
ágyás) létesült, mindegyikhez tarto
zik vizesblokk a tisztálkodásra. Az 
otthon már megnyitotta kapuit, hú
szán már elfoglalták helyüket. 
Nagy társalgók, közösségi termek 
és egy tágas imaterem is tartozik az 
épülethez. Itt minden reggel van 
áhítat, nem csupán az otthon lakói

nak, de ide várják a gyülekezet tag
jait is. Ezáltal is szeretnének közös
séget épiteni a bentlakók és a gyüle
kezet tagjai között. Az otthont 
Gyurik Katalin vezeti, aki közgaz
dasági végzettsége mellett most a 
hittantanári levelező szakon készül 
arra, hogy segítsen a gyülekezeti 
munkában is. Rajta kívül szakács 
és szakképzett ápolók végzik mun
kájukat az otthon lakói számára.

Mi legyen az otthon neve? -  ez 
volt a kérdés. Nem öregotthon, sze
retetotthon, szociális otthon -  ezek
hez, a lelkész szerint hozzátapadt a 
múlt örökségeként a szegénység, a 
nyomorúságos körülmények szaga, 
a zsúfolt 6-8 vagy még több szemé
lyes szobák képe. Megkérdezték a 
gyülekezetét és a sok javaslat közül 
legmegfelelőbbnek ez bizonyult: 
„Kondorosi Evangélikus Nyugdíjas 
ház.” Különös, hogy a beköltözői
teknek fele vidéki. Falubeliek fél
nek valamiféle előítélettől, hogy az 
időseket, magatehetetleneket bevi
gyék oda, ahol pedig szakszerű ellá
tást, orvosi, ápolási lehetőséget 
kaphatnak és nem rabokként élnek, 
bármikor kimehetnek rokonaik
hoz, fogadhatják vendégeiket. Bi
zonyára később eloszlik majd ez a 
félelem!

A tervezés munkáját „családi 
alapon” Farkas Ipoly végezte, a 
munkák végrehajtását a kondorosi 
származású, jelenleg szarvasi lakos: 
Nagy József végzi, kitűnő szerve
zéssel. A segítséget még ezután is 
várják. „Berendezési tárgyakat, 

edényeket, használt 
bútorokat, néhány 
kiló krumplit, vagy a 
disznótorból egy szál 
kolbászt. A segítő
kész szeretet lelemé
nyességében bí
zunk.” így lesz az 
otthon egészen „csa
ládias”. Az otthon a 
gyülekezetben -  a 
gyülekezet az ott
honban.

Tóth-Szöllős Mihály

Hűség
Az egyik legszebb tulajdonság. 

Hűség társhoz, hazához, gondolat
hoz, közösséghez, hűség az emlékek
hez, családhoz, barátokhoz. Olyan 
kötelékek ezek, amelyek emberré te
szik az embert. Egy szép példájáról 
olvastam nemrég. Néhány hete, 94 
éves korában elhunyt Wigner Jenő, az 
Amerikában élő Nobel-díjas magyar 
fizikus. A Fasori Gimnáziumban sze
rette meg annak idején a természettu
dományokat, erre élete végéig büszke 
volt, s a világ legjobb középiskolájá
nak nevezte alma materét. Amikor 
évtizedek után először visszatért szü
lőhazájába, első útja a gimnázium 
épületébe vezetett. Pfincetoni íróasz
talán élete végéig ott állt matemati-' 
katonára, Rátz László fényképe. 
Családja mesélte, hogy az idős tudós 
élete legutolsó időszakában már csak 
magyarul kommunikált. Fokozato
san jelentőségét vesztette a tudomány 
iránti érdeklődés, a dicsőség és a vi
lághírnév felett érzett büszkeség. 
A lassan távozó lélekben egyvalami 
azonban végig megmaradt: a hűség.

u. á.

Minden év január utolsó va
sárnapján megemlékezünk leprás 
beteg testvéreinkről és azokról, 
akik áldozatos életükkel gyógyít
ják, gondozzák és segítik őket. 
Ebben az évben a budapesti 
Wesselényi utcai baptista ima
házban gyűlt össze a lepramisszi
ót támogató sereg. Eljöttek azok 
is, akiket érdekel, hogyan dolgo-

Az egyik levél Svédországból érke
zett. írója Szigethy Sándor Lidköping- 
ből. 1994. november 13-iki számunk
ban Szebik Imre püspök svédországi 
látogatásáról beszámoló cikkéhez fűz 
néhány kiegészítést, melyet készséggel 
teszünk közzé.

„A svédországi magyar protestáns 
gyülekezet alapító első lelkésze Glatz 
József (Rákosszentmihály) 1957-1965. 
Utána Koltai Rezső (Pestszenterzsébet) 
1965-1991. következett. A stafétabotot 
tőle a jelenlegi lelkész, Molnár Veress 
Pál (Marosvásárhely) vette át. A me
nekültek beáramlása folytán a legna
gyobb nem evangélikus vallási közös
séget Svédországban most már a muzli- 
mok alkotják, megelőzve a katolikuso
kat is.”

A levélben közölt kiegészítést kö
szönjük.

*

Egy másik levél is érkezett, vidéki 
evangélikus testvérünktől, aki a rádió 
adásában örömmel hallgatta az új 
könyvesboltról szóló beszámolót. 
(Kossuth adón február 6-án hangzott 
elí) Levelének egy szakaszára kénytelen 
vagyok visszatérni, mert személyemhez

zik, mit csinál ez az ökumenikus 
alapon rendszeresen munkálko
dó közösség.

Komoly előkészítő munka 
után izgatottan vártuk, jönnek-e 
hívásunkra testvéreink. Az ima
ház -  a karzat is -  teljesen tele 
volt, mire eljött a 4 óra. A nagy- 
tarcsai evangélikus Jubilate 
énekkar szolgálata tette ünnepé-

szóló és elmarasztaló mondat. így 
hangzik: „Az Önöknél kapható folyói
ratok felsorolásakor szomorúan állapí
tottam meg, hogy nem szerepel a Ke
resztyén Igazság, amely az én polcomon 
az Evangélikus Elet mellett szépen meg
fér. Szomorúságomat fokozta Tóth- 
Szöllős lelkész úr befejező meditációja a 
toleranciáról és az Agape-ról. Hittestvé
reim! az állandóan csökkenő evangéli
kusok létszámát hogy tudjuk megtartani 
vagy növelni, ha mást cselekszünk, mint 
amit hirdetünk?"

A toleranciáról és agapéról mondott 
szavaimat vállalom. Nem vagyunk in
toleránsok és szeretetlenek. Az idézett 
folyóiratot és a Baráti Kör más kiadvá
nyait mi „nem kaphatjuk meg” és nem 
árusíthatjuk. Mi nyitottak voltunk és 
többször kértük -  nem kaptuk meg. 
Nem cselekszünk mást, mint amit hir
detünk, de a dolog nem rajtunk múlik. 
Mi is örülnénk, ha a levél írójának nem 
kellene szomorkodni. A tolerancia és a 
szeretet -  ha egyoldalú -  még nem old
hat meg.mindent. Az igének valameny- 
nyien megszólítottjai vagyunk.

Szerkesztő

lyessé ezt az estét. Buxtehude 
kantátát adtak elő zenekarral -  
nem kis meglepetésünkre.

Egy indiai szemsebész leproló- 
gus orvosnőt -  dr. Helen Roberts 
testvérünket -  hívtunk meg elő
adást tartani. Bécsben tartózko
dik jelenleg továbbképzésen és a 
szolgálatot készséggel elvállalta.
A tolmácsunk Riskóné Fazekas 
Márta református lelkésznő volt.
A hallgatóságot meglepte a dok
tornő őszinte bizonyságtétele éle
téről és hitéről. Az orvosnő el
mondta, hogy bár keresztyén ne
velést kapott, az Úr Jézust csak 
egyetemista korában ismerte 
meg. Az orvosi hivatást válasz
totta, de semmiképpen nem 
akarta vállalni a leprabetegek 
közötti munkát. Isten mégis rá
ébresztette feladatára és csak ott 
volt számára álláshely, a felső 
döntést el kellett fogadnia. Ma 
Kalkuttában, egy modern kór
házközpontban dolgozik, ahol 
van sebészet és szemészet, sőt to
vábbképzés is folyik. Számunkra 
új hír volt, hogy a keresztyén teo
lógusok tanulási idejük alatt el
töltenek két hetet ebben a kór
házban. Jó iskola ez számukra a 
gyakorlati teológiából.

Kedves alkalom volt ez az es
te arra, hogy régen látott testvé
gekkel találkozzunk és kérdéseik
re feleletet tudjunk adni.

Az előadás után feltettük a kér
dést, hogy miben segíthetünk? El
sősorban imádsággal a betegekért, 
orvosokért, ápolókért és új mun
kaerőkért. Bárki tud valamit tenni. 
A jelenlevőket buzdítottuk, hogy 
kapcsolódjanak be a sebkötöző 
fáslik kötésébe. A régi kötögetők 
közül sokan kiöregedtek, megbete
gedtek, szükség van új munkáske
zekre. Tudtunk vásárolni babafo
nalat, mindenkinek adunk,' aki 
kér. Segítség, ha a felmutatott kis 
papírperselyben egy hónapban 
egyszer a gyülekezetek adományt 
gyűjtenek a Lepramisszió részé
re.

A Világnap óta érkeznek az 
adományok, jönnek segíteni kész 
gyülekezeti tagjaink, tudunk mun
kát adni nekik. Eddig 75 evangéli
kus gyülekezet kapcsolódott be 
munkánkba. Szívesen elmegyünk 
vetítettképes előadást tartani a lep- 
rásokról előre megállapított idő
pontban. Hitoktatásra járó gyer
mekek között is népszerűsíteni sze
retnénk a missziót, halljanak arról, 
hogy vannak beteg gyermekek, 
akik várják a segítséget.

Minden hétfőn és kedden dél
előtt ott vagyunk a budapesti, Ala- 
gi tér 13. sz. alatti helyiségünkben, 
rendelkezésre állunk.

Czirbusz Endréné

A közeljövő ökumenikus feladatai
Beszámoló közgyűlést ta rto tt az ökum enikus Tanulmányi 

K özpont (ÖTK). Szép eredményekről szólhatott az elnöki beszá
m oló, hiszen mi is hírt adhattunk  az elmúlt év folyamán megje
lent tanulm ányi füzetekről, melyek pl. a választások idején adtak 
eligazítást, a család kérdéséről írtak. K özöltük a hazai ökumeni
kus helyzetről szóló összefoglaló jelentést.

Tóth Károly elnök jelentésében elemzően foglalkozott a világ- 
ökum ené helyzetével. Ebből az elemzésből szárm aztatta az előt
tünk álló idő tanulm ányi feladatait. Az egyik ilyen problém a az 
etnicitás és a nacionalizmus teológiai feldolgozása. M a a „nemzet
állam ” elmélete okozza a problém át. „Sürgősen teológiailag kell 
tisztázniok Jézus Krisztus egyházának egyetemessége (univerzali
tása, katolicitása) és a különböző helyzetekben élő egyházak 
»nemzeti« jellege, azaz az egyház nemzet felettisége és nemzethez 
kötöttsége közötti összefüggéseket” , -  ez m a a nagy ökumenikus 
kihívás az egyházak számára.

A m ásik kihívást a m odern társadalom nak a valláshoz, egy
házhoz, kereszténységhez való újszerű viszonya okozza. Végül 
felvetődik az egyház jövőjével kapcsolatos kérdés: „van-e az egy
házaknak ökum enikus látom ása a  jövőről, m ás szavakkal kifejez
ve: új missziói stratégiája?" Az ökumenében nagyobb figyelmet 
kell szentelni a  tanítás tekintetében egymáshoz közelálló egyhá
zak: evangélikus, reform átus és m etodista egyházak egységének 
m unkálásához. (Leuenbergi K onkordia egyházi közössége.)

A hozzászólók közül dr. Hafenscher Károly azt emelte ki, hogy 
az Ö TK  dolgozott, húzóerővé vált, tudom ányos alapon folyt a 
m unka és a valósággal szinkronban volt tevékenysége. Dr. Har
m ati Béla az Ökum enikus Tanács és az Ö TK  kapcsolatáról szólt 
és a katolikus egyházzal való együttm űködésről.

A K atolikus Püspöki K ar hivatalosan delegálta az ÖTK-hoz 
Brückner Á kos Előd  plébánost, aki m ár korábban is bekapcsoló
d o tt a közös m unkába.

A  közgyűlés m egalakította az Ö TK  Baráti Társaságát azzal a 
céllal, hogy szélesítsék bázisukat és építsék a hazai keresztények 
egységét. Beléphet mindenki, akinek szívügye az ökumené és szí
vesen vesz részt a testületek m unkáiban. A Baráti Társaság tagjai 
tagdíj fizetésére nem kötelezettek. Belépési nyilatkozatot kérni, 
szándékot bejelenteni a központ címén lehet: ÖTK 1114 Buda
pest, Bocskai ú t 15.

Levelet kaptunk...

BETEGEK VILÁGNAPJA
Február közepén ünnepelték egészségügyi intézmé

nyekben a Betegek Világnapját. Az Országos Pszi
chiátriai és Neurológiai Intézetbe kaptunk meghívást, 
ahol a Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületével 
és a Közép-Európai Bank Rt. támogatásával közös 
rendezvényen ünnepeltek. Természetesen részt vettek 
az ökumenikus alkalmon evangélikus előadók is.

Bevezetőt dr. Veér András főigazgató-főorvos 
tartott, örömét fejezte ki ezért a lehetőségért, ami
kor nemcsak orvosok és betegeket gondozók be
szélgetnek, hanem megkérdezzük a betegeket is és 
beszélgetünk velük. Jelezte azt is, hogy „a betegek 
jogairól” szóló törvény megalkotása a közeli jövő
ben várható.

Élménybeszámolót tartott Simonfay Ferenc kór
házlelkészünk. Szólt a gyógyító „hármas” szolgálatá
ról : az orvos -  nővér -  lelkigondozó hármasáról, akik
hez negyedikként csatlakozik a beteg személy. A gyó
gyulás érdekében a legfontosabb, hogy a betegben 
kialakuljon a bizalom és az együttműködési készség.

Breuer Márta, aki papi családból származott, most 
kettős minőségben is szólt a résztvevőkhöz. Nővéri 
képesítése van, ebben dolgozik, de mint betegségek 
elhordozója, beszélt tapasztalatairól: „Hogyan kell 
együtt élni krónikus betegséggel?" Tizenöt-húsz ki- 
sebb-nagyobb műtéten esett át. Közben mindig azon 
volt, hogy ne kerekedjen felül a betegségtudat. Két út 
volt ehhez, az imádság és a segítő szeretet, elsősorban

a családban. Ennyi betegségen csak úgy vehetett erőt, 
hogy bizalommal volt Isten és az orvosok iránt és 
megtanult imádkozni. Az idők folyamán társult még 
ehhez az a felismerés is, hogy másokon segítsen. „így 
lettem ápolónő és nem csupán a szükséges kezelést 
tudom adni, de lelkiekben is segíthetek.”

A segítő munkát megkönnyítő és megnehezítő bete
gekről szólt Bölönyi Mónika asszisztens -  aki reformá
tus levelező hittantanári hallgató - ,  bemutatva a kü
lönböző típusú betegeket. Akik „erősen állnak” a 
hitben, azok jó  hatással vannak a többiekre, könnyí- 
tenek munkámon. Vannak, akik csak nehezítenek. 
Zsarolják a környezetüket. Egyesek kifelé, mások be
felé robbannak. El kell érni azt, hogy ne szolgáltassák 
ki magukat a betegségüknek.

Az ünnepség befejezéseként dr. Takáts Nándor szé
kesfehérvári püspök misét mondott. Beszédében a 
kapernaumi százados története alapján a gyógyító 
Jézust állította hallgatói elé.

tszm.

Humánus halál?
Eutanázia. A szó jelentése méltóságteljes halál. Ta

lán fogalmazhatjuk úgy is: humánus vég.
M i is az eutanázia? Kissé groteszknek tűnik az a

jelző, hogy szép, méltóságteljes, mert a halál ugyan, 
hogy lehet szép?

Nyilvánvaló, hogy egy keresztény, illetve egy ateista 
más nézőpontból közelíti meg ezt a kérdést. M i is az az 
eutanázia? Egy segélynyújtó kar, mely a gyógyithatat- 
lanul szenvedők felé nyúl, hogy szenvedéseiken végképp 
enyhítsen, vagy saját egoista társadalmunk mellékter
méke? Elborzasztó az a tény, hogy a gyógyíthatatlan, 
krónikus betegségben szenvedők között (nagy többség
ben az idősek táborában) valójában nem a halál, a 
szenvedés embertelen, hanem azok körülményei. Itt 
nem csupán a magyar egészségügy siralmas helyzetét 
értem, hanem az oly gyakran mostoha családi hátteret 
is.

Vajon nem egoista társadalmunk mellékterméke-e az 
abortusz is, amelynek oka abban rejlik, hogy a (főleg 
fiatal) párok önző módon csak a saját vágyaik kielégí
tését tartják szem előtt, s a következményekkel nem 
számolnak?

S  nem egoizmusunk szüleménye-e az öngyilkosság 
is, melyben az egyén úgy dönt saját életéről, mint 
egy vásárló a cipőboltban, hogy melyik csizmát ve
gye?

Ezek a problémák társadalmunk szégyenfoltjai, s 
mi ezt azzal tetézzük, hogy az eutanáziát a humá
num csomagolópapírjába burkoljuk, pedig az sem 
más, m int’egoizmus, amelyben azt hisszük, hogy jo 
gunk van magunk vagy szenvedő társaink élete felől 
rendelkezni.

Máig is sokan helyeslik az ilyen elkeseredett em
berek tettét, s hasonló esetben maguknak is ilyen

sorsot szánnának. Ők azok, akik azokat vádolják 
begyöpösödöttséggel és érzéketlenséggel, akik az 
ilyen nézetek ellen harcolnak.

A kik helyeslő nézőponton állnak, azok már régen 
elhallgattatták magukban a felebaráti szeretet 
hangját. De akik még nem, azok jöjjenek ki a kö
zömbösség elefántcsonttornyából, hiszen ezek a sze
parált közegek az okai a társadalmunkban térhódító 
szociális érzéketlenségnek, az egymástól elhidegü- 
lésnek.

Pál apostol ezt írja: „Kívánok elköltözni és a 
Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jobb. De e 
testben megmaradnom szükségesebb tiértetek." (Fii. 
1,23-24) Pál ezzel azt mondja mindnyájunknak, 
hogy Isten mindenkinek annyi időt szán ezen a vilá
gon, amennyit szükségesnek tart ahhoz, hogy azt a 
feladatot, melyet ránk bízott, be tudjuk végezni. De 
azt, hogy nekünk még mennyi munkánk van, azt 
nem mi dönthetjük el.

Hívőnek és hitetlennek is meg kell értenie, hogy 
ha életünkben elfogadjuk a jó t, a szépet, el kell fo 
gadjuk a rosszat és a szenvedést is.

Meg vagyok győződve arról, hogy a kereszténye
ket nem lehet érzéketlenséggel vádolni, hiszen ha 
baj van, ők is együttéreznek a szenvedővel, sőt Jé
zusnak határozott akarata, hogy a keresztény em
bernek törődnie kell a szenvedőkkel.

El kell azonbpn utasítanunk az emberi ostobaság 
fen t említett ténykedését, bár az biztos, hogy hóhér
nak lenni a legkönnyebb.

Fellner Zoltán



^ ------- --  N A P R Ó L
Ha kiált hozzám, meghallgatom. Zsolt 91,15
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit 

lerontsa. ÍJn  3,8

VASÁRNAP Gondolj gyülekezetedre,- amelyet hajdan lét
rehoztál, Örökségedre, amelyet megváltottál. Zsolt 74,2 
(Gál 4,4-5; Mt 4,1-11; Zsid 4,14-16; Zsolt 64). Soha nem 
lehetünk eléggé hálásak Istennek, hogy Jézus Krisztus által 
megváltott bennünket bűneinktől. Ha semmi mást nem • 
kapnánk tőle ezen kívül a mindennapjainkban, akkor sem 
lázadhatnánk. De Urunk kegyelme túlcsorduló: hétköz
napjaink gondjai, problémái között is hozza kiálthatunk: 
„Gondolj ránk, Urunk!”

HÉTFŐ Tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet 
adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és azért 
vagyunk az Igazban, az Ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő 
az igaz Isten és az örök élet. Gyermekeim, őrizkedjetek a 
bálványoktól! ÍJn 5,20-21 (Jer 16,20; 5Móz 8,11-18a; 
ISám 4,1-11). Miről tanúskodnak az antik és a modern 
bálványok? Szükségünk van valakire vagy valamire, ami
ben hihetünk, amiben bízhatunk. Modem felfogás: az a 
lényeg, hogy higgy valamiben, mindegy, hogy miben. Ez

» nem igaz: hamis istenek csak hamis úton, hamis cél felé 
tudnak vinni. Nekünk fel kell ismernünk az Igazat, Jézus 
Krisztust. Önmagunktól nem lennénk képesek felismerni 
az igazat. Ő tesz képessé a felismerésre, a hitre.

KEDD Tudom, URam, hogy az ember nem ura élete 
útjának, és a rajta járó nem maga irányítja lépteit! Jer 
10,23 (Lk 12,19-20; Ef 6,10-20; ISám 4,12-22). Ismerő
söm mesélte, hogy hirtelen halt meg munkatársuk, akinek 
már csak egy hónapja volt hátra a nyugdíjig. Már összead
ták a pénzt a búcsúajándékra: koszorú lett belőle. Milyen 
megdöbbentő! Vedd nagyon komolyan, hogy Isten bármi-■  
kor számadásra szólíthat! Úgy élj minden napon, mintha 
az lenne az utolsó!

SZERDA Pál írja: Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, 
embereket győzünk meg. 2Kor 5,11 (5Móz 4,24; Mk 
4,17-31; ISám 7,2-17). Üres, sőt visszatetsző az a bizony-

Evangélikus Élet 1995. m á r c i u s  |

n a p r a ---------- .
ságtétel, amely mögött nincs hittapasztalat, nincs ott Iste 
ismerete. Pedig hányszor beszélünk úgy Istenről, hpg 
közben életünkkel szégyent hozunk rá. Feladatunk, hog 
embereket győzzünk meg az igazságról, de ez csak úg 
lehetséges, ha bizonyságtételünk mögött az életünk tanúi 
kodik, hogy ismerjük az Urat.

CS0TÖRTÖK Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mt 2‘ 
13 (Zof 3,19; 2Kor 6,1-10; ISám 8,1-22). Van a keresztyé 
életben megfáradás? Igen, van. Amikor ugyanabban 
kisértésben újra és újra elbukunk, amikor mások net 
értenek meg, sőt kigúnyolnak, kiközösítenek, amikor re 
ménységünkkel egyedül érezzük magunkat, és sorolhat 
nám. Az Úr Jézus mindvégig való kitartása int. tehetsége 
ez? Igen, hiszen ezért ment értünk halálra. Bármi történje: 
is: ne vedd le róla szemed és megmenekülsz, úgy, ahog 
Izráel népéből megmenekült a pusztában mindaz, aki 
rézkígyóra feltekintett. Hittel tekints Jézusra! Mást nem i 
tehetsz, a többit Ő végzi e l: Ő ment meg, Ő üdvözít kegye 
lemből.

PÉNTEK Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesei 
a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben! Hó 
12,7 (Kol 3,12; Lk 22,31-34; ISám 9,1-14). A megtérés ké 
alappillérét foglalja magába ez az igevers: szánd oda a  
életedet Isten akaratának cselekvésére, és élő hittel remény 
kedj Őbenne, mert Ő az, aki megváltott Jézus Krisztu 
által, megbocsátotta bűneidet és örök életet adott.

SZOMBAT Pál írja: Az Ú r mellém állt, és megerősített 
hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok vala 
mennyien meghallják azt. Azután megszabadultam a  
oroszlán torkából. 2Tim 4,17 (2Móz 10,3; Zsid 2,10-18 
ISám 9,15-10,1). Amikor Istennek szolgálunk is, sokszo 
a saját erőnkre hagyatkozunk, és csodálkozunk, hogy si 
kertelen a szolgálatunk. Hagyatkozz Isten erejére: Ő mej 
tudja adni, hogy a pogányok valamennyien meghallják a  
igét. Sőt meg tud szabadítani az oroszlán torkából is 
reménytelen helyzetekből.

Baranka Mán;

w r

Mi van a hátizsákban?
Sem m iért se aggódjatok! (Fii 4,6)

Emberek ajkáról mást sem hal
lunk, mint hogy milyen nehéz az éle
tünk, semmi jóra nem számítha
tunk. Valójában hiányoznak a jó 
szemek, pedig még szemüveg is segíti 
a látást, és a jól halló fülek, hiszen 
ami jó, az mind természetes. Szinte 
hajlamunk van arra, hogy a szép 
házakat nézve, a lerombolt épületet, 
annak rútságát jegyezzük meg, s el
megyünk az összekarolt, békességes 
életek, ragyogó tekintetű gyermekek 
mellett.

Milyen sokszor elmondjuk, hogy 
előre kell mennünk, haladnunk kell, 
nem lehet megállni életünkben. Való 
igaz. Haladnunk kellene, hogy eljus
sunk olyan lelki állapotra, amelybe 
beleférne és amelyet később egészen 
betöltene az isteni gondoskodás bé
kessége.

Charlotte Friede egyik elmélkedé
sében így ír, amikor a vörösbegy és

a veréb beszélgetnek: „Fel nem fog
hatom, miért hajszolják magukat 
úgy agyon az emberek! Nincs idejük 
örülni, hálát adni! Pedig az élet 
olyan szép!”

Sok hátizsákot felveszünk, ami 
azért nehéz, mert benne ott van a 
felvállalt, elképzelt gond, teher. Jó 
lenne, ha az életet annyira felelősen 
tudnánk megélni, hogy meghalla
nánk Jézus biztató szavát: „Ne ag
gódjatok!”, valamint Péter aposto
lét: , minden gondotokat Istenre 
hagyjátok, akinek gondja van rátok”.

Kérhetjük a mi gondviselő 
Urunktól, hogy a ránk bízott felada
tokat, szolgálatokat el tudjuk végez
ni, hogy ehhez adjon erőt, állhata
tosságot, kitartást és oly bizalmat, 
hogy hála, öröm lehessen hátizsá
kunkban!

Eldöntheted, hogy mivel töltőd 
meg a hátizsákod! Sokszor megálla

pítjuk, hogy nincs örvendező lélek, 
mintha az emberek arcáról eltűnt vol
na az örömnek minden ragyogása! 
Pedig Urunkra mindenkor számítha
tunk, mert nemcsak a jelen, hanem 
életünk jövője is az O kezében van. 
Vajon, mi keresztyének akarunk-e 
ilyen bizalommal élni és ezt mások
nak is boldogan továbbadni?

Úgy érzed, terhed nehéz, gondjai
dat nem tudod megoldani?

Talán igazat adsz annak, aki tele 
aggodalommal, „fertőz” feszültsé
geivel, kemény szívével? Még talán 
ki is mondod: ilyen az életünk! De 
lehet más, hiszen Te ismered ezt a 
más, jézusi utat! Fordulj bizalom
mal Hozzá, aki mindezt felvállalja, 
hogy Te is az övé lehess teljes elméd
del, sziveddel és minden gondola
toddal.

Meij Krisztusra hagyatkozni tel
jes bizalommal.

Megküzdve naponta hitünk 
harcát, ne csak valljuk, hanem meg 
is éljük az Istenbe vetett bizalom 
örömét!

Tóth Melinda Anna

ISTEN
A templom Isten háza. Erre való 

utalást már az ószövetségben talá
lunk (1 Mózes 28,17) ... „nem 
egyéb ez, hanem Istennek háza, és 
az égnek kapuja". A templom az Ő 
hajléka, Ő pedig a mi hajlékunk 
nemzedékről nemzedékre.

A középkortól hazánk település- 
fejlődésében a templomoknak je
lentős szerepük volt.

Templomos falvak: melyek köz
ponti fekvésükkel meghatározták 
a helység belső szerkezetének ki
alakulását. A 18. század közepéig 
a templomok védelmi funkciót is 
elláttak. Háborús veszély esetén a 
templomba vonult a település la
kossága. A gyülekezet közvagyo
nát, illetve a biztonsági tartalékul 
szolgáló részét az ún. erődítésfal
ban helyezték el. Ez a szokás né
hány székelyföldi erődtemplom
ban a századfordulóig fennma
radt.

A történelem viszontagságos -  
olykqr nehéz 8 időszakai sem tö
rölték ki az emberiség szívéből, 
gondolatvilágából Isten és a temp
lom iránti szeretetet, vágyakozást.

Rohanó, zaklatott, lelkileg ren
dezetlen világunkban ma különö
sen keressük az oltalmat, hogy a 
még meglévő lelki tartalékainkat 
biztonságban érezzük oly módon, 
hogy kamatozzék is az ige által.

A Mindenható Isten megtartó 
erejének köszönhetően napjaink
ban templomépítő időket élünk. 
N épünk szereti a templomot, s e 
nagy testvéri közösségben, mi, érdi 
evangélikusok is szeretjük templo
m unkat, melynek kicsi lelkes ha
rangjának hívogató, szavát egyre 
többen meghallják. így aztán a né
hai Bányai Sándor lelkipásztor ve
zetésével 1951-ben épült templo
munk ma már kicsinek bizonyult.

HÁZA
Gyarapodó gyülekezetünk templo
munk bővítését teszi szükségessé.

Hisszük, hogy amit Isten dicső
ségére cselekszünk, az mindenkor 
a lelkek üdvösségét munkálja, 
amelytől elválaszthatatlan az em
beriség szeretete, békéje.

E nemes gondolatok jegyében 
indítjuk útjára alapítványunkat, 
melynek célja templomunk bővíté
se, a hitélet erősítése az Érdi Evan

gélikus Egyházközségben különös 
tekintettel az idősek és az ifjúság 
körében végzendő feladatokra.

Alapítványunk neve és székhelye: 
ISTEN HAZA Alapítvány 1994 
ÉRD ir. sz.: 2030 Thököly u. 19/a.

Az adóalapból levonható pénzbe
li (devizát is) adományokat a követ
kező címre várjuk köszönettel.

ÉRD O TP a 788-00-30599 
számla javára.

Alapítványunk képviselője: 
Gáspár Józsefné 2030 Érd, Alispán 
u. 3. sz. Tel.: (06-23)367-031

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
„A NEMZETI MEGMARADÁS ÉS 

FELEMELKEDÉS ÚTJA”
(„ ... Hogy Magyarország magyar ország maradhasson ...”) 

c. KONCEPCIÓ-PÁLYÁZAT TEMATIKÁJÁNAK KIBŐVÍTÉSÉRŐL 
ÉS A BEKÜLDÉSI HATÁRIDÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A nagy érdeklődésre való tekintettel a „Magyar Jövőért” Alapítvány Kuratóriuma 
ezúton közli, hogy fenti címen a Magyar Szellemi Alapítvánnyal közösen meghirde
tett, a SANSZ 1994. decemberi számában (19. oldal), ill. a PÁLYÁZATFIGYELŐ 
1995. 2. számában (13-14. oldal) és más lapokban közzétett koncepció-pályázatának 
tematikáját kibővíti és a beküldési határidőt május 15-re hosszabbítja meg.

Korábbi felhívásunk 33 pályázati témakört sorolt föl, mivel azonban a célunk az, 
hogy e pályázatban a határon túl élő magyarok közül is minél többen vegyenek részt, 
s hogy javaslataikat, kiérlelt elképzelésüket, gondolatukat, koncepciójukat a pályá
zók a felsoroltakon kívül a magyar élet valamennyi döntő fontosságú kérdésében 
kifejthessék, az Alapítvány szívesen fogad lényegretapintó, mellébeszélések és üresjá
ratok nélküli, cáfolhatatlan érvelésű, 10-15 gépelt oldalnál nem hosszabb színvonalas 
írásokat, tanulmányokat a MAGYAR NEMZETT SORSKÉRDÉSEK minden olyan 
sarkalatos pontjáról, vonatkozásáról, amelytől nagymértékben függ a nemzeti meg
maradás és felemelkedés, ill. az, hogy Magyarország magyar ország maradhasson.

A pályázat célja: a millecentenánumi előkészületek jegyében a nemzet szellemi 
energiájának mozgósítása, az értékes országépítő gondolatok összegyűjtése s az arra 
érdemesek közkinccsé tétele füzetsorozat vagy dokumentumgyűjtemény formájában.

A beküldött pályaművek minősítését (a kategóriánkénti L, II. és III. díj odaítélését) 
a „Magyar Jövőért” Alapítvány Kuratóriuma, ill. az általa fölkért Bíráló Bizottság 
fogja elvégezni.

A díjazott pályamunkákat nem pénzzel, hanem az ügyhöz méltó kiadványban való 
megjelentetéssel fogja jutalmazni a Kuratórium, ill. a pályázat bíráló bizottsága. 
Terveink szerint a kötet 1996-ban, a millecentenárium évében jelenne meg.

Beküldési határidő: 1995. május 15.
Eredményhirdetés: 1995. október 23.
A korábban közzétett 33 témakörről, a  pályázat egyéb feltételeiről, a „Magyar 

Jövőért” Alapítványról, ill. a Magyar Szellemi Alapítványról kívánságra részletesebb 
tájékoztatót küldünk. Érdeklődni délután 15—17 óra között a 268-10-59-es telefonszá
mon dr. Varga Mihálynál lehet. Postacím: MVSZ, Magyar Szellemi Alapítvány 1068 
Budapest, Benczúr u. 15.

A VASÁRNAP
NEM OLYAN...
Zsid 4,14-16

Az ószövetségi főpapnak meg
adatott az a rendkívüli lehetőség, 
hogy évente egyszer bemehetett 
oda, ahova egyetlen földi halandó 
sem, a jeruzsálemi templom leg
szentebb helyére, az Istennek elkü
lönített szentek szentjébe. Ha nem 
is személyének szólt ez a kiváltság, 
hanem hivatásának, ha nem is érde
me, hanem szolgálata alapján lehe
tett benne része, óriási élmény lehe
tett neki! Átjuthatott a kárpiton, 
amely elválasztotta az emberi vilá
got az Isten világától. Láthatta a 
frigyládát, amely az Istentől kapott 
törvény kőtábláit őrizte, tetején az 
aranyból készült csodásán kidolgo
zott mennyei lényekkel, a kerubok- 
kal.

Nem tudom, mesélt-e, mesélhe
tett-e róla. Az azonban biztos, hogy 
élményét igazán nem oszthatta meg 
senkivel. Még a legkedvesebb ba
rátját, szeretett családtagjait sem vi
hette be, hogy megmutassa...

Jézus főpapsága egészen m ás! 
Igeszakaszunkban így olvasunk, 

„áthatolt az egeken...”
Ő is átlépett a jelképes kárpiton. 

Jézus azonban fordított irányban. 
Isten világából lépett az emberi vi
lágba, a mi világunkba -  közénk.

Ez összehasonlíthatatlanul nehe
zebb!

Egy szebb, jobb, gazdagabb vilá
got az ember is szívesen megláto
gat, de mennyivel nehezebb lépés 
rosszabb körülmények közé elmen
ni, a megszokott életszínvonalból 
bármit is feladni. -  Nem is tudjuk 
felfogni, hogy mit jelenthetett Jé
zusnak eljönni a földre. Ő feladta a 
mennyei dicsőséget, békességet, s 
eljött az önző, irigykedő, gyűlölkö
dő, ellenségeskedő, háborúskodó 
emberek közé.

Nem kívülállóként körülnézni. 
Teremtményeihez hasonló test

ben, kiszolgáltatott, mások gyám
kodására szoruló törékeny gyer
mekként. Mindenek ura volt, de 
nem hatalommal és dicsőséggel 
jött, hanem alázatosan. Alávetette 
magát a fizikai törvényeknek, és a 
földi uralkodóknak. Teljesen em
ber lett, hozzánk hasonló.

Igazi ember volt! Olyan, mint mi. 
Kísértéseket szenvedett, el tudott 
fáradni, érzett fizikai és lelki fájdal
mat, és sírt is a betániai temetőben. 
Tudja jól, hogy mit jelent embernek

IGÉJE

lenni. -  És ami igazán reményt kel
tő, hogy nem csupán átérzi emberi 
életünk mélységeit, de megértő sze
retettel nyújtja felénk segítő kezét.

Az egykori főpap közbenjáró 
volt. Jézus is az -  de másként.

A választott nép főpapja soha 
nem a maga, hanem mindig népe 
képviseletében állt az Isten színe elé. 
Liturgikus öltözetének fontos része 
volt a mellén viselt hósen. Ebbe 12 
drágakövet foglaltak bele, amely Is
ten választott népének 12 törzsét 
jelképezte, amelyek mindegyike Is
tennek drága kincse.

Jézus, az újszövetség főpapja, 
nem hordott liturgikus öltözetet. 
Egyszerű ruhát és köntöst viselt, 
amit keresztre feszítésekor a kato
nák elosztottak egymás között. 
Mellén nem volt drágakövekkel ki
rakott hósen, de a szívében hordoz
ta az emberek ügyét. Nemcsak egy 
népét, mindegyiket. Ez űzte, hajtot
ta, vitte úttalan utakon, vitte város
ról városra, faluról falura. Ezért 
nem volt nyugodalma.

Jézus közbenjáró. Egyrészt em
beri testben közénk élte Isten igazi 
valóját, közénk hozta az Isten or
szágát. Rá akart és akar döbbenteni 
arra, hogy Isten jót akar nekünk! 
Inkább engedi, hogy őt bántsák, 
minthogy ő bántson minket. -  
Ahogy a próféta mondja: „Nem 
akaija a bűnös halálát, hanem hogy 
megtéijen és éljen” . Jézus ennek fel
tételét is megteremtette.

Tökéletes áldozatot mutatott be. 
Hibátlan és bűntelen életét adta ér
tünk, hogy az ember és az Isten 
világát elválasztó kárpit kettéha
sadjon, és szabad utunk legyen hoz
zá.

Nemcsak okunk, de alapunk is 
van ahhoz, hogy bízzunk benne!

Szemerei János

IMÁDKOZZUNK!
Köszönjük neked, Urunk, hogy eljöt

tél közénk. Eljöveteled fö célja nem az 
volt, hogy emberi világunkat megismerd, 
hiszen ismerted előtte is. Velünk viszont 
meg akarod ismertetni Magadat és vilá
godat, amelyről mi olyan keveset tu
dunk. Köszönjük, hogy értünk küzdesz, 
javunkon fáradozol. Köszönjük, hogy el 
akarsz vezetni bennünket örök orszá
godba, és hogy ennek drága áron megte
remtetted feltételét. Kérünk, add Szent- 
lelkedet, hogy szereteted hívő bizalmat 
ébresszen bennünk! Ámen.
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Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; ÚjpeP' '  
IV., Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blátit, 
Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (családi, úrv:' • . 
Takácsné Kovácsházi Zelma; de. 11. (úrv.)*’ 1 j 
Zászkaliczky Péter; du. 6. Zászkaliczky Pér' 
ter; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 19" I  
(családi) Muntag Ándomé; de. 11. (úrvFtJ 
Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; VQI^ f  
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; V I I IT  
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszk^f 
Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9*1 | 
Kertész Géza; VDI., Vajda P. u. 33. de. f é l
10. Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28 
de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolnát 
u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás; X., Kerepesi! 
út 69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld XL, 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé- ■  
bet; de. fél 10. (családi) Ferenczy Erzsébeti 
de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Csep-‘ 
regi András; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Csepregi András; Budahegyvidék XII., Tar- 
csay V. u. 11. de. 9. (úrv.); de. 11. (úrv.); du |  
fél 7.; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj I 
Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. de /
8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei ót 32/ 
de. 11. (úrv.) dr. Szabó Lajos; XIV., Gyar\ 
mat u., 14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos; Pestúj-j 
hely XV., Templom tér. de. 10. Bízik László; \  
Rákospalota XV., Juhos u. 28. Kistemplom J 
de. 10. (úrv.) (teol. szuppl.) Korányi András; f 
Rákosszentmihály XVI., Hősök tere de. 10. ( j 
dr. Kamer Ágoston; Cinkota XVI., Batthyá- 
ny I. u. de. fél 11. dr. Selmeczi János, M átyás-; 
föld XVI., Prodám u. 24. de. 9. dr. Selmeczi 
János; Rákoshegy XVII., Tessedik tér de. 9. j j  
Kosa László; Rákoscsaba XVII. Péceü ú t1 
146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr' ! 
XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Kosa László;' f 
Rákosliget XVH., Gózon Gyula u. de. 11.: 1 
Fűké Szabolcs; Pestszentlörinc XV m ., Kos
suth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszent- 
imre XVIII., Rákóczi út 83. ref. templom de.: 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest 
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; j : 
Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú;! 
Pestszenterzsébet XX., Ady E. u. 89. de. 10. 
Győri János Sámuel; Csepel XXI., Deák tér1 j 
de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok XXII.,U 
Játék u. 16. de. 11. (úrv.) Táborszky László; /  
Budaörs (ref. imaház) de. 9. (úrv.) Táborszky >, 
László; Törökbálint, Szent István út de. 9.; jj 
Budakeszi, de. 8.

BÖJT ELSŐ VASÁRNAPJÁN (INVO- 
CAVTT) az oltárterítö színe: lila. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Lk 9,38-45; az ige
hirdetés alapigéje: Zsid 4,14-16.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK” címmel 
evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán március 6-án, 
hétfőn 13.30 órától. Előtte evangélikus korá
tokról hallhatunk 13.20-tól.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÖ: 
17.20-tól, a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz. 
március 4., szombat: A kínai misszió úttörőjé
ről -  Terray László.
március 5., vasárnap: Bencze Imréné áhítata. 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEM ÉN Y EK
TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
„Az amerikai evangélikusság mai teoló
giai helyzete” címmel tart előadást az 
Akadémián (Hittudományi Egyetem) 
1995. március 9-én, 14.00 órakor dr. Paul 
R. Hinlicky, aki az Amerikai Evangéli
kus Lutheránus Egyházak Szlovák Zion 
Synodjának tagja és jelenleg a pozsonyi 
Evangélikus Teológiai Fakultáson ven
dégprofesszor. Érdeklődőket szeretettel 
várnak.

A Magyarországi Luther Szövetség 
március 4-én, szombaton, 10.30 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését a Budapest 
Deák téri Egyházközség gyülekezeti ter
mében (Budapest V., Deák tér 4 .1. em.) 
A közgyűlés napirendje:
1. Megnyitó.
2. Heiko A. Obermann Luther életraj
zának ismertetése (Csepregi András).
3. Az elnökség jelentése a  Szövetség 
munkájáról.
4. Tervek, egyebek.

TÁPIÓSZENTMÁRTON 
A gyülekezet új lelkészét, Kustra Csabát 
március 4-én, szombaton de. 11 órakor 
iktatja be hivatalába Detre János esperes. 
Az érdeklődőket szeretettel váiják.

Az Evangélikus Börtönmisszió kéri a 
gyülekezetek imádságát, hogy a rabok 
megtapasztalhassák a vasárnapi ige 
örömhírét, hogy „az 0  isteni ereje meg
ajándékozott minket mindazzal, ami 
fontos az életre” . A legtöbben döbbene
tesen rabjai a nikotinnak. Nem érzik azt, 
hogy van ez az „isteni erő”, s mindenki
ben van egy kis isteni szikra. Könyörög
jünk, hogy ez lángra lobbanhasson.

A Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesület Lélektani Szakosztálya márci
us 7-i, kedd du. 1 /2 5-kor kezdődő ülésén 
az OMIKK-Klubban (Bp., Múzeum u. 
17.) V illányi L enke  pszichológus tart elő
adást C sa lá d -keresztyén  család, lélekta
n i szem pontból címmel. Szabad belépés, 
mindenkit szeretettel várunk.

A Klinikai Lelkigondozók Ökumeni
kus Egyesületének szervezésében újra 
indított ESETMEGBESZÉLŐ cso
portba szeretettel váijuk a kórházi lel
kigondozást végző lelkészeket és egy
házi munkásokat.

A csoport ideje; minden páros hét 
keddjén, most március 7-én, délután 
17-18.30-ig. Helye: Országos Pszi
chiátriai és Neurológiai Intézet, I. eme
let Lelkészi Szoba (Budapest II. kerü
let, Hűvösvölgyi út 116. -  Moszkva 
térről a fekete 56-os busszal a Vadas
kert megállóig). Szívesen adunk továb
bi felvilágosítást a következő telefon
számon; 1-760-922/188.

Verasztó János és Verasztóné Magyar 
Melinda segédlelkészek új címe: 1039 Bu
dapest, Víziorgona u. 3. VII. 68.

A Fasori Evangélikus Gimnázium 
dísztermében (Budapest VII., Városügeti 
fasor 19-21.)

ápriüs 1-én szombaton de. 10 órától 
du. 4 óráig tartjuk 

a hitoktatók III. találkozóját. 
Jelentkezés: Dr. Muntag Andorné 

fasori lelkésznél márc. 18-ig. 1071 Bu
dapest, Damjanich u. 28/b. T .: 322-28- 
06. -  Aki későn jelentkezik, annak nem 
tudunk ebédet biztosítani. -  Ebédet és

FELHÍVÁS
A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Bat- 

thyány-Strattmann László Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium oktatási 
megállapodást kötött, melynek értelmében egyházi tagozatot indít már harmadíz
ben

gyermek szakápolói szakon.
A képzés érettségi után két év, nappaü tagozaton. A szakmai gyakorlat helye a 
Bethesda Gyermekkórház.

A csoportba jelentkezők külön beszélgetésen vesznek részt 1995. május 9-én 14 
órakor.

Az egyházi tagozat hallgatóinak az erika és a pszichológia tantárgyakat egyházi 
előadók tanítják.

A csoport ökumenikus, mind a résztvevők, mind az oktatók tekintetében.
Az egyházi külkapcsolatok révén rendszeres külföldi tanulmányutakra is lehető

ség lesz.
A jelentkezési feltételeket és a jelentkezési lapot Markóczy Sándométól lehet 

kérni, a jelentkezési lapra rá kell írni, hogy az egyházi csoportot szeretné választani. 
Érdeklődni lehet: Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, 
Budapest XIV., Bethesda u. 3. Markóczy Sándorné oktatási felelős. Telefon; 12-23- 
020/102

Jelentkezési határidő a szakközépiskolában; 1995. március 30.

az útiköltséget az Országos Egyház fe
dezi. -

A Magyar Börtönpasztorádós Társaság 
imatémája március 5-én, vasárnap: Imád
kozzunk azért, hogy az emberek felismer
jék: vannak nálunk rosszabb helyzetben 
lévők, jobban kiszolgáltatottak és fájdal
masabb kínok között szenvedők!

A Keresztény Orvosok Magyarországi 
Társasága bibliaóráját március 10-én, 
pénteken a Kelenföldi Gyülekezeti te
remben tartja 18.30 órakor.

Lábszúrfekély gyógyítása megbeszélt idő
pontban Dr. Magéra Judith adj. Budapest, 
Krisztina krt. 2-4. II. 23. T.: 156-3073

Új munkalehetőségek korhatár és gyakor
lat nélkül.
Kötetlen munkaidő -  szellemi tevékenység. 
„Kiegészítő jövedelem” jeligére a kiadóba.

Humán program bevezetéséhez tanács
adókat keresünk azonnali kezdéssel. 
„Folyamatos képzés” jeligére a kiadóba.

Háztartásomba háromszor egy héten segít
séget keresek. Telefon: 201-3230 (17 órától.)

Diplomás üatal leány keres komoly szán
dékú, családcentrikus, értelmiségi társat. 
„Május” jeligére a kiadóba.

Evangélikus
É let

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:
Fényszedó Központ Kft.
(940078/20)
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 dij: fél évre 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem örzünk 
meg és nem adunk vissza I
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Ha Betlehemben ezerszer is megszületett
______________ Krisztus, de benned nem,
__________________akkor mégis elvesztél

___  Angelus Silesius

■ ■ ■

i

„Lángoktól ölelt ki
-  1995. március 15.

Csoda, hogy létezik. Európa 
lábtörlője. Különös a mi helyze
tünk itt, Európa közepén. Semmi 
se szól megmaradásunk mellett: 
külső-belső viharok, viszályok, 
iszonyatos pusztítások, égések. 
Politikailag, földrajzilag, gazdasá
gilag kiszolgáltatott helyzet. Év
századokon keresztül Magyaror
szág volt Nyugat pajzsa. Tatár, tö
rök, orosz birodalmak ütközői 
voltunk. Hányszor meg akartak 
már „enni” ! M a is. A „nagyok” 
felettünk döntenek sorsunkról. 
Megnyomorított, megcsonkított 
országunkban fél évezred után 
nincs idegen katona. Jogilag füg
getlenek vagyuk és szabadok, 
örüljünk neki. De tudjuk, igen tö
rékeny ez a helyzet. Igazi krízisben 
mindig magunkra hagytak minket. 
Reméljük, ma nem így lesz.

Valóban lángok ölelték kis ha
zánkat évszázadokon át. Mennyi 
féltés, szeretet van Radnóti Miklós 
verssoraiban! Pátosz nélkül meg- 
valljuk ma is, szeretjük és féltjük 
Magyarországot! Ne legyen szé
gyen szeretni a hazát, a népet, 
nemzetet! Isten akaratából szület
tünk erre a földre. Ránk bízta a 
„várost”, a poliszt. Munkálkod
nunk kell a város hasznán. A ke- 
resztyénség, az egyház felelősséget 
hordoz azért a nemzetért, amely
ben él.

Magyarországnak elsősorban 
Istenre van ma is szüksége! „Isten, 
áldd meg a magyart!” Teljes szí
vünkből kívánjuk ezt. De érdekli-e 
a magyart Isten áldása? Isten áldá
sa nem csupán a politikai, gazda
ságijólét. Láttam már gazdag, sza
bad egyházakat Nyugaton, hívek 
nélkül. A jólétben sokan elfeled
keznek Istenről. Nem véletlenül 
mondták, hogy a nyomor nagy 
evangélizátor. Történelmi kérdés, 
hogy Magyarország nyomorúsága 
megtérést vagy öngyilkosságot 
fog-e hozni.

Ez rajtunk áll. Az egyház nem 
lehet függvénye az aktuális politi
kai helyzetnek. Az egyház Isten 
országának evangéliumát kell, 
hogy hirdesse és megélje MIN
DEN ember felé. Régen rossz, ha 
követi az eseményeket és nem elől 
jár. Az egyház, Krisztus földön élő 
teste, csupa élet, ritmus, energia, 
remény kell, hogy legyen.

Ez azért lehetséges, mert mi, tö
rékeny cserépedények Isten erejét 
hordozzuk. Krisztus így lesz látha
tó halandó testünkben. Elsőrendű 
feladatunk hirdetni a szabadulás 
és bűnbocsánat evangéliumát. Van 
miből megtérnünk magyaroknak, 
egyháznak, lelkészeknek, gyüleke
zeti tagoknak. Istentelenség, anya
giasság, gyűlölet, magzatgyilkos
ságok és még mi minden terhelnek 
minket. Isten bizonyára meg akar
ja  áldani a magyart, de ez bűnbá
nat és megtérés nélkül lehetetlen. 
Amikor ezekben a napokban sok 
ezerszer énekeljük a himnuszt 
templomokban és máshol, gondol
junk erre is.

A megtérés gyümölcse, követ
kezménye a szeretet és az irgalom. 
Jézus járta a városokat és a falva
kat, és MINDENÜTT JÓT CSE
LEKEDETT. Mindenki számára 
elérhetővé tette magát. Személyvá
logatás nélkül odafordult az embe
rekhez. Érintette a leprást. A meg
váltás a teljes személyiségre vonat
kozik. Az IThessz 5,23-ban a teljes 
ember megszentelődéséről van szó. 
Nem választhatjuk szét az embe
rekben a testet a lélektől. Kemé
nyen összefüggnek egymással. 
A fázó atyafit cinizmus elküldeni 
melegedni (Jakab levele).

A lakosság fele lassan igazi nyo
morban él. Nem is beszélve a hatá
ron túli magyarságról. Az anyagi 
nyomor is kihat a lélekre. Sokan 
depresszióba esnek, nagyon sok a 
családi feszültség, botrány. Meny
nyi sérült gyermek! Nem vagyok

politikus és gazdasági szakember. 
Ök azt mondják, csak így lehet 
kilábalni az eladósodásból, a gaz
dasági nehézségekből. Eszemmel 
meg akarom érteni, de a szívem
mel, hitemmel nem tudom, nem is 
akarom. Több százezer forintos fi
zetésekkel élők nem érthetik meg 
igazán, mit jelent éhezni! Magyar- 
országon nagyon sokan éheznek és 
alultápláltak. A nyomor újra meg
jelent.

Nem nyugodhat meg egyetlen 
világi vagy egyházi vezető lelküs- 
merete addig, amíg ez így van. 
A Biblia arról beszél, hogy az első 
keresztyének nem tudták elviselni, 
ha az egyházban, a gyülekezetben 
szegények voltak. Gyűjtéseket ren
deztek, megosztották javaikat.

Az evangéliumnak feltétlenül 
van szociális következménye. 
A szocializmusnak nevezett kor
szak azért bukott meg, mert Isten 
nélkül akart paradicsomot terem
teni. Ez valóban nem megy.

De ez a bukás nem feledtetheti 
el senkivel, főleg a hívőkkel, a bib
likus szociális gondolatot! Isten 
igéjéből senki ki nem olvashatja a 
vadkapitalizmus embertelen prog
ramját.

A bűnnek ezer arca van. A régi 
kígyó mindig új eszközöket vet be. 
A nagy maszlag ma a vallásos ma
terializmus. Ez jelentkezik a „new 
age” szellemi áramlatban is. Az 
egyén, az individuum istenítése, az 
önmegvalósítás mások kárára.' 
Vallásos színezetű pozitív gondol
kodás bűnismeret és istenismeret 
nélkül. Óriási csapda.

Mi továbbra is a megfeszített 
Jézus Krisztust hirdetjük és követ
jük, aki szavait, testi-lelki-szellemi 
energiáit, aztán saját magát adta 
M INDEN EMBERÉRT.

Isten, ne hagyd elveszni, és áldd 
meg ezt a lángoktól ölelt kis hazát! 
Ámen.

Szeverényi János

A TARTALOMBÓL

EUROSZEMINÁRIUM

BÁCS MEGYEI ESEMÉNYEK

MEGMENEKÜLTÜNK

A LÁMPAERNYÖ

MEGKOPOTT KINCSEK A BÖJTI ÜTŐN (2.)

Visszatekintés
Megfordulni és visszanézni nem mindig nosztalgia 

vagy üres merengés. Ne szégyelljük ma megtenni ezt 
a mozdulatot!

Az egészséges és szép visszatekintés maga is él
mény. A múltat könnyen felejtő ember pedig hamar 
kap tanítást az élettől, hogy ne legyen feledékeny, 
okuljon inkább a megtörtént dolgokból. Mélyen őr
zöm régen elhunyt, előre sietett szeretteim egykori 
vallomását, visszatekintését, emlékezését. Drága 
örökség egy-egy elmesélt életszakasz bölcsessége. 
A Szentírás tele van olyan jelenetekkel, amelyekben 
a búcsúzó elmond minden fontosat az utána követke
ző nemzedéknek. Szellemi és lelki örökséget hagy.

Milyen egyház az, ahol nem folyik ez a kincsát
adás? Milyen család az, ahol nem a folytatás a leg
fontosabb? Milyen emberi élet az, amelyet az „utá
nam a vízözön” vad és primitív ideológiája mozgat?

A múlt megbecsüléséhez érdekes módon a jövőn 
át vezet az igazán őszinte út. A nagyszülő igazi nagy 
öröme az unoka első lépése. A tanító legnagyobb 
sikere, ha a tanítvány tökéletesebbet alkot, mint az 
egykor mindenben belesebbnek látszó mester.

Meg kellene állni. Le kellene ülni egy kicsit. Jó lenne 
elgondolkodni. Találni egy csöndes tisztást, leteleped
ni és nyugodtan körülnézni: mi van mögöttem Isten 
kegyelméből és merre indulhatok még tovább. Ez a 
töprengés, ez a visszatekintés nem bénít, inkább tisztít, 
gyógyít és megújít. Merjünk hát megállni! Mindig 
futva és rohanva nem mindig jutunk messzebbre.

Bezárnak a múzeumok Győr-Sopron megye terü
letén. Senki sem tudja fizetni az intézményes vissza
tekintést. Megint szegényebbek leszünk. Elböcsát- 
ják a teremőröket, gyerekkorom kedvenceit. Élvez
tem, ha megszólaltak. Szerettem meséiket, történe
teiket, anekdotáikat. Tovább őriztem őket a tár
gyak adta élménynél.

A nagy félreértés mindig újra hatalmába kerít min
ket. Azt hisszük, mi magunk, egydül és önmagunk
ban élhetünk. Ebben a hitben gondolkodunk, így 
érzünk, így döntünk, így keresünk és találunk helyet 
önmagunknak. A mai vasárnapon azt kell megtanul
nunk, hogy érkezünk és továbbmegyünk. Az életünk 
Isten kezében mindig másokkal összekötött élet. Ez 
a kapcsolódás sohasem csak jelen idő, hanem mind
két irányban kiterjedő kötődés. Múlt is, jövő is. Ne 
vágjuk el! Ne tépjük szét! Ne akarjuk megtagadni!

Böjt második hetében adjunk időt magunknak! Ve
gyünk számba élményeket, emlékeket, átélt esemé
nyeket. Nagy tapasztalatokat, amikor kimenekített 
minket az Isten, amikor átéltük a meg nem érdemelt 
kegyelem óráit. A múlt is megadhatja mai hitünknek 
azt a lendületet, aminek híján csak szenved, kínló
dik, de igazán nem él. Mit akar velem Isten ma? Mi 
a célja az életemmel? Erre felelni csak akkor tudok, 
ha azt is megkérdezem: mit tett velem eddig?

Ne zárjuk be túl korán a visszatekintés szobáit 
életünkben! Ne oltsuk ki türelmetlenül a múltat 
megvilágító fényeket! Ne dobáljunk ki mindent, ami 
régi! Nemcsak kacat lehet. Érték is.

A históriás ének ízes mondatával induljunk a má
sodik böjti útszakaszra: „Emlékezzél, hogy mi tör
tént, Uram, mirajtunk...” Az emlékező ember Istent 
emlékeztető imádsága így szólalhat meg ajkunkon.

t  Dr. Szabó Lajos

Erdély új unitárius püspöke
Még az elmúlt év végén választotta meg az erdélyi 

Unitárius Egyház Zsinata új püspökét: dr. Erdő Já
nost, teljes egyhangúsággal. Ä püspök Kolozsváron 
végezte a teológiai tanulmányait, majd Oxfordban 
töltött két évet. Hazatérése után vallástanár volt és 
ezen a fontos pályán számos tanítványt nevelt egyháza 
hitében. Bölcsészdoktori fokozatot szerzett a Bolyai 
Egyetemen és előbb az Unitárius Teológián, majd az 
Egyesített Protestánss Teológiai Fakultáson tanított.

Égyházi munkáját kényszerűen kellett egy időre ab
bahagynia, őt is internálták és a Duna-csatorna építé
sénél dolgoztatták. Visszajövetele után több éven át 
a kolozsvári unitárius központban dolgozott, csak ké
sőbb kapta vissza katedráját. Azóta megválasztásáig 
teológiai professzor volt. Áz ottani nehéz publikálási 
viszonyok ellenére is kiadta „Teológia tanulmányok” 
című kötetét és évek óta szerkeszti a „Keresztény 
Magvető” című unitárius tudományos folyóiratot.

Püspöki szolgálatára kívánjuk Isten gazdag áldását!

RADNÓTI MIKLÓS

Nem tudhatom...
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 

s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 
Itthon vagyok. S  ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az utón, 
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csörgő, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály; 
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, 
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát; 
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, 
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, 
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, 
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, 
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem, 
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen, 
piros zászló kezében, körötte sok gyerek, 
s a gyárak udvarában komondor hempereg; 
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, 
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, 
s az iskolába menvén, a járda peremén, 
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, 
ím itt e kő, de föntről e kő se látható, 
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. 
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, 
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép, 
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, 
és csecsszopók, akikben megnő az értelem, 
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, 
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, 
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. 
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felieg.

A két szó nemcsak az abc-ben áll távol egymástól, 
hanem a tartalmát illetően is. Az egyik fogalom kelle
metlenül nyomasztó, a másik üde hangulatot áraszt. 
Amíg az első szó a kiszámíthatatlanul leselkedő ve
szélyt érzékelteti -  ami bármelyik pillanatban negatív 
fordulatot hozhat, nagy kárt okozhat - ,  addig a másik 
szó olyan valamire utal, ami szép és kedves, ami büsz
kesége lehet tulajdonosának.

A két szó távol áll egymástól, de van az egyikből 
a másikba átmenet. Ezt élte meg, ezt élte át a Fejér 
megyei Gyúró kis evangélikus gyülekezete.

1991-ben a megrongálódott templomtorony felújí
tására nagy összefogással, lelkesen készülődött a kis 
gyülekezet népe. Az állványlétrák felállításakor derült 
ki, hogy a templompadlás födémgerendázata szabá
lyosan elporladt. Az is félő volt, hogy a torony reno
válásának idején elbírja-e az állványzatot. Különböző 
erősítésekkel sikerült elvégezni a torony felújítását, de 
a váratlanul felszínre került födémszerkezeti hibák javí
tására a feltételek hiánya miatt gondolni sem lehetett.

Nyomasztó volt a tudat, hogy az Isten dicséretére 
egybegyülekező gyülekezet fölött a födém -  ahogy 
akkor kínos tréfával mondtuk -  „csak azért van fönt, 
mert megszokta...” Mindenki tudta, hogy a födém 
megerősítését minél előbb el kell végezni, hisz a ve
szély nem hárul el magától. Az 1993. év második 
felére elkészültek a felújítási tervek, és megszületett a 
presbitérium elhatározása is, hogy a munkálatokat a 
lehetőségektől függően 1994-ben, de legkésőbb 1995- 
ben szeretnénk befejezni.

Az anyagi feltételek előteremtése szinte lehetetlen
nek tűnt. A gyülekezet vezetősége nemcsak megértő 
adakozásra hívták fel a gyülekezetét, hanem az áldo
zathozatalban is igyekezett jó  példát mutatni. így 
történhetett meg, hogy a december elején létrehívott 
alapítványra pár hét alatt több mint 600 000,- Ft ado
mány érkezett a kis gyülekezetből, amely az építkezés

befejezéséig folyamatosan növekedett. A gyülekezeti 
tagok adományán túl országos egyházunktól, a helyi 
Gazdaszövetkezettől, a Termelőszövetkezettől és az 
önkormányzattól kaptunk pénzbeni, illetve termé
szetbeni segítséget. így szerényen megteremtődött a 
munkakezdés feltétele. Nagyon sokat jelentett a költ
ségek csökkentésére vállalt sok társadalmi munka is, 
amelynek szervező motorja a közben betegséggel is 
küszködő Kelemen József felügyelő volt, akinek lelke
sedése, hűséges, áldozatos munkája nélkül bizonyára 
nem ment volna olyan olajozottan a munka.

Hogy a templom felújítása mennyire „égető” volt, 
azt semmi nem fejezi ki jobban, mint az, hogy a 
munkálatok megkezdése előtti utolsó előtti istentisz
teleten a templomban sűrű füst jelent meg. Mint kide
rült, nemcsak a födémszerkezetet, de az elektromos 
rendszert is kikezdte az idő. Olyan erős zárlat volt, 
hogy a mestergerendán ökölnyi üreget égetett. Csak 
Isten oltalmazó kegyelme óvta meg a pusztulástól a 
templomot. Az az oltalmazó kéz, amelynek áldását a 
szivek és a pénztárcák megnyílásában, az anyagiak és 
a munka megáldásában folyamatosan érezhettünk, 
így történhetett meg, hogy a tervezettnél sokkal ha
marabb és a reméltnél több minden készülhetett el. 
Nemcsak a födém megerősítését, hanem a templom 
teljes tetőcseréjét, a villamos rendszer felújítását, a 
templom belső vakolását és festését, valamint külső 
javítását is el tudta végezni a gyülekezet. így élhettük 
át Gyúrón, hogy a veszélyesből ékes lett. Bátran me
het mindenki hálaadásra, mert nem veszélyes, sokkal 
inkább szép, kedves és ékes.

1994. augusztus 7-én tarthattuk az első istentisztele
tet a felújított templomban. A hivatalos hálaadó ün
nepség november 6-án volt, amikor a zsúfolásig meg
telt templomban Szebik Imre, az Északi Egyházkerü
let püspöke hirdette az igét. A felújított templom 
szentelésében, valamint az istentisztelet keretében az

úrvacsoraosztás szolgálatában Lábossá Lajos püs
pökhelyettes Fejér-Komáromi esperes, Szemerei Já
nos korábbi tordas-gyúrói lelkész és Karsay Lajos 
segédlelkész segítettek a szolgálatban. Az ünnepi is
tentisztelet közgyűléssel folytatódott, majd a fehér 
asztal mellett bensőséges hangulatban fejeződött be.

Szemerei János

ORSZÁGOS PAPNÉ CSENDESNAP
Az ez évi országos papné csendesnapot m á r c iu s  

2 5 -é n  10 órai kezdettel tartjuk a budapesti Deák 
Téri Evangélikus Gimnáziumban (Budapest V., 
Sütő u. 1. II. em.). Erre az alkalomra az erdélyi 
papné testvérek is meghívást kaptak.

Az útiköltséget és/Sn étkezés diját az Országos 
Egyház fedezi. Valamennyi aktív, nyugdíjas és 
özvegy papné, valamint a lelkésznők férjei jelent
kezését szeretettel várja az Északi Püspöki Hiva
tal (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.) 
m á r c iu s  1 1 - ig .
A csendesnap programja:
VálO Gyülekezés, énektanulás
10.00 Nyitó áhítat (ÍJn 4, 7-9)

Szabóné Mátrai Mariann
10.30 Bemutatkozás
11.00 Előadás: Életforma, hivatás vagy foglalko

zás-e a papnéság?
Előadó: dr. Frenkl Szilvia 
Korreferátum: dr. Hafenscher Károly

12.15 Ebéd
13.15 Csoportmegbeszélés
14.30 Csoportbeszámoló
15.00 Papnésors Erdélyben 

Tájékoztató: Kovács Erzsébet
15.30 A papnék által kitöltött kérdőívek értékelése 

ifj. Hafenscher Károlyné
15.45 Aktuális kérdések 

Szebik Imre
16.15 Záróáhítat (5Móz 10, 12)

Sárkányné Horváth Erzsébet

Veszélyesből ékes
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jftS GYERMEKEKNEK

SIV WIDERBERG
-  MÓNÁÉKNÁL
Mónáéknál
úgy beszélnek a gyerekkel, 
mintha nagy volna.
„Mit gondolsz?” kérdik
-  Móna papája meg mamája -  
„Mit gondolsz?
Szerinted hogy lenne jobb? 
Szerinted hogy kéne csinálni?” 
Aztán:
„Értem.
Azt mondod?
Lássuk csak.
Tényleg, tökéletesen igazad van!” 
Vagy:
„Nem, azt hiszem, ebben tévedsz...”

Szeretném, ha a Mónáéknál -  
nálunk lenne.

BIBLIAI „K I-K ICSO D A ” F E R I BÁCSI JÁ T É K A I
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Prédikációs görbetükör
Mark Twain, a híres író mesélte, 

hogy egy pompás hangú igehirdető 
jótékony célú beszéde mennyire 
meghatotta: egyre nagyobb ősz- 
szeggel szándékozott hozzájárulni 
a nemes ügyhöz, sőt már egy ko
moly summájú csekkre gondolt. 
Csakhogy a derék szónok időt nem 
ismerve tündöklött tovább, amitől 
viszont rohamosan lohadt a re
gényíró nagylelkűsége, úgy hogy 
végül is kikötött az erdetileg szánt 
tíz centnél.

Bezzeg másképp gazdálkodott a 
nyelvével a szófukar Calvin Coo- 
lidge (1872-1933) USA-elnök, 
akit, midőn az istentiszteletről ha
zaért, megkérdezett a felesége:

-  Na mi volt?
-  Prédikált a pap.
-  Hát persze. De miről?
-  A bűnről.
-  No de mit mondott róla?
-  Ellenezte.

Más volt a bökkenő akkor, ami
kor Londonban dr. Robert South 
( f i 716) udvari lelkész egyszer (?) 
azt volt kénytelen észrevenni, hogy 
miközben ő buzgón prédikál, nem
csak II. Károly király, de a kísére
tében lévő összes uraságok is jóí
zűen szunyókálnak. Az elszánt lel
kész ekkor hirtelen nagyot kiál
tott:

-  Dudley gróf!
A felriasztott „címzett” zavar

tan pislogott szét, mire a szó
székről jóságos hang szólt 
hozzá:

-  Sajnos arra kell kérnem, hogy 
kevésbé hangosan méltóztassék 
horkolni, mert még fölébreszti 
őfelségét!

Persze, esete válogatja. Mert 
például úgy 25-30 éve meghív-’ 
tam Gyulára szeretetvendégségi 
előadónak K. E. kollégámat. 
Mivel akkoriban egyik-másik 
vendégszónokkal „vérfagyasztó” ' 
tapasztalataim voltak, barátilag 
így biztattam K. E.-t: .

-  Ha 45 percnél tovább be- 1 
szélsz, lelőlek.

-  Jó -  mondta ő, de magában 
mintha nevetett volna.

Rendkívül tartalmas, érdekes- 
színes volt az előadása. Csak a 
végén ju to tt eszembe órámra pil
lantani. 65 percig tartott. Akad 
azért ilyen is, hál’ Istennek.

I

Magam egyébként úgy vélem: 
a túl hosszú beszéd olyan, mint
ha egy bögrébe a befogadóké
pességénél jóval több tejet önte
nének.

(Az első három, „hagyomá
nyozott” történetet Hans von 
Campenhausen professzor Theo- 
logenspiess und -spass című 
gyűjtményéből kölcsönöztem.)

Bodrog Miklós

Hilkijjá abban az időben volt a jeruzsálemi temp
lom főpapja, amikor Jósiás király uralkodott Júdeá
bán. Jósiás Kr. e. 640 és 609 között volt Júdea első 
embere. A király egyszer azt a rendeletet hozta, hogy 
a templom ajtóőrei által a néptől gyűjtött pénzből 
hozzák rendbe a templom épületét. A munkák során 
egy titkos rejtekhelyről rég elfeledett könyv került elő. 
Egy törvénykönyv, melyet ma Mózes ötödik könyvé
ben olvashatunk. Hilkijjá főpap, miután látta, milyen 
fontos iratra bukkantak, azt elküldte magának a ki
rálynak. A király hallva a könyv igéit, nagyon meg
rendült. Bűnbánattal ébredtek rá, mennyire eltért Is
ten népe attól az úttól, amelyen járnia kellene. Idegen 
istenségeket, bálványokat tisztelnek, az egy Isten he
lyett.

Ekkor Jósiás elrendelte, hogy áldozatokat bemutat
ni és istentiszteleteket tartani csak egy helyen, a jeru
zsálemi templomban lehet, és egyedül az Urat szabad 
imádni. Ezt nevezzük Jósiás „kultuszi reformációjá
nak”.

Hu morzsák
A hitoktató a Teremtő bölcsességéről beszél, aki már 

a teremtéskor a legkülönfélébb tulajdonságokkal és 
lehetőségekkel ruházta fe l az embereket és az állatokat.

Tamáska egy példát is tud mondani:
-  Szemüveg ugyan még csak pár száz éve van, de az 

embernek, hogy a szemüveget hordani tudja, már Adám 
és Éva óta van füle.

*

A hittanórán a teremtéstörténettel foglalkoztak. Á t
ismételték, mit teremtett Isten a hét egyes napjain.

-  És mit tett Isten a hetedik napon ? -  kérdezte a 
hitoktató.

Erzsiké kibökte:
-  Templomba ment!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

M indhárom  bibliai idézethez h á ro m  kép 
ta rtoz ik . A  ti fe ladato tok , hogy m eg ta lá ljá 
to k , m elyik tö rténe tbő l valók a idézetek. A k 
k o r m ár pofonegyszerű lesz a képeket a  m o n 
d a to k h o z  rendelni. A  m egfejtést legkésőbb  a 
lap  d á tu m át követő  keddig ad já to k  p o s tá r a !

I. „T alán  őrizője vagyok én a testvérem 
nek?”

II . „H a  esztek belőle, olyanok lesztek , m int 
az Isten : tud játok , mi a  jó , mi a  rossz.”

III. „M egbánta az Ú r, hogy em bert a lk o to tt a 
földön, és m egszom orodott szívében.”

A Magyari Istvánnal foglalkozó irodalom ajánlása

A közelmúltban jelent meg egy kis könyvecske a 
neves sárvári prédikátor, Magyari István műveinek és 
az ezekkel foglalkozó irodalomnak ismertetésére. 
A könyvet a sárvári Sylvester János Könyvtár és az 
ottani Evangélikus Egyház közös kiadásában Ajánló 
bibliográfia címen igen csekély példányszámban 
(mindössze 400 példány) adták ki. Elsősorban termé
szetesen tudományos kutatóknak ad segítséget, de 
mindazoknak jó  tájékoztatás, akik Magyari István 
korát és a korral foglalkozó irodalmat akarják megis
merni.

M it tudhatunk Magyari Istvánról, koráról és mű
veiről? Magyari István a XVI. és a XVII. század

fordulóján élt. Nádasdy Ferenc seregében volt tábori 
prédikátor, majd Sárváron lett az evangélikus gyüle
kezet lelkésze és esperes. Három nyomtatásban meg
jelent művét ismeqük. Ezek között a legjelentősebb Az 
országokban való sok romlásoknak okairól írt munkája, 
ami 1602-ben jelent meg. Ebben arról ír, hogy a török 
pusztítás Isten büntetése, amiért az emberiség elfordult 
Istentől. Ebben a katolikus egyházat tette felelőssé. 
Erre azután Forgách Ferenc akkori nyitrai püspök 
megbízásából Pázmány Péter írt Felelet-et, így ezzel a 
hitvitával váltak ők mindenekelőtt nevezetesekké.

Magyari István másik munkája egy Beust Joachim 
nevű wittenbergi hittudós könyvének a fordítása és 
kiadása volt. Ennek a címe: Kézbeli könyvecske az jól 
és boldogul való meghalásnak mesterségéről (1600). 
Ezenkívül egy temetési prédikáció maradt ránk Ma
gyari Istvántól, mégpedig Nádasdy Ferenc temetése
kor 1604-ben elmondott igehirdetése. Magyari István- 

/  _  nak egyetlen fenn-
AZ ORSZÁGOK.
BAN VALÓ S Q C , ROM#
LASOK.N AC OK.AIR.OL, ES AZOK/,
ŰOL VALcf MEG SZAB ADVLASNAC (O 
motlgiárÓ, tnofiin vvonnan ír altitól, cl fecbShs

cnibctthnec iratokból ficrcztctu h«ft< 
nos ktJoytutskc.

MAGYARI IST V Á N  SÁRVÁRI
PlJtdicilor illái.

Píilmo LXXXI.vnüXUI.
Vtilaan tn ntfemhalgalot volnaeitftmtt, t i  

ffitila%ttt vtatinhm tárt nőink,niluto 
fcnnmc tut um volna a%6 tUenfcgeht, a  a í  
bbthorgasoi ellen, fel említem Volna at 
\c%cmct.

N IO M T A T T  A TO T SÁ R V Á R Á T, 
ax Author kőliftgíud.

MANLIVS IANOS ÁLTÁL, 
ANNO M. D. C1L

maradt saját kéz
zel írt levelét Evan
gélikus Országos 
Levéltárunk őrzi.

Magyari István 
1605-ben eltűnik 
a szemünk elől 

(feltételezzük, 
hogy meghalt), 
így ez a kis meg
emlékezés halála 
390. évfordulóján 
idézi emlékeze
tünkbe a neves 
prédikátort.

Vető Béla

Ismét lesz Magyar Ifjúsági Konferencia 
Németországban

Április 9-e (virágvasám ap) -  
és 15-e (nagyszombat) között ke
rül sor ebben az évben az Euró
pai M agyar Evangélikus Ifjúsági 
Konferencia 36. nagyheti találko
zójára. Erre a rendezőség a 
W ürzburgtól és H anautól észak
ra  fekvő, a Bad Orb fürdőhelyen 
található keresztény gyülekezeti 
üdülőt biztosította (W ürzburger 
Strasse 13).

A konferencia tém ája: „Nem 
jó  az embernek egyedül lenni” . 
A program  gazdag és változatos 
lesz; a reggeli im aórából, délelőt
ti előadásokból, egy evangélizá- 
ciós sorozatból -  amelyet Cseri 
Kálm án lelkipásztor ta rt - ,  cso
portmegbeszélésekből, kulturális 
tém ákkal foglalkozó vacsora 
utáni m űsorokból és esti áh ítat

ból fog állani. Virágvasárnap és 
nagypénteken istentiszteletek 
lesznek.

A részvételi díj diákoknak 
270, keresőknek 360 német m ár
ka. A rendezőség szívesen lát 
ezen a találkozón magyarországi 
fiatalokat, de nem rendelkezik 
anyagi alapokkal, hogy a részt 
venni óhajtóknak az útiköltségé
hez vagy a  részvételi díjához hoz
zájáruljon, tehát a költségeket 
mindenkinek m agának kell elő
teremtenie vagy ő t tám ogatni tu 
dó személyt esetleg szervezetet 
kell találnia a költségek vállalása 
céljából.

Jelentkezni lehet Szúnyog E r
zsébet címén (Brühlstrasse 4, D- 
70563 Stuttgart), aki szívesen 
küld részletes tájékoztatót.

A fóti nyári kántorképző 
tanfolyamok időpontjai:
I. június 26-július 15-ig, 

háromhetes,
II. július 17-29-ig, kéthetes, 

III. július 31-augusztus 
19-ig, háromhetes.

A felvétel feltételeit később 
közöljük.

Április 28-30.:
SZÍNJÁTSZÓ 
FESZTIVÁL 

lesz a. KIÉ szervezésében 
Kiskőrösön. Felléphetnek 
egyházi, iskolai színjátszó 

csoportok.
Részvételi díj 600 Ft.

Jelentkezési lapot 
a KIE-irodától lehet kérni: 
1085 Budapest Horánszky 

u. 26. Tel.: 267 05 87

N yílt levél egy falfirkáidhoz
Olvastam ákom-bákom betűidet a Margit-híd budai 

hídfőjénél, az aluljáróban. Azt írtad a falra: „se isten 
[ !]  se haza szabadság”.

Csúnyán írtál és rossz helyesírással. Persze, akik 
szépen tudnak írni, azok nem a fa la t választják közölni
valójuk eszközéül.

Nem tudom, k i vagy. Talán tizenéves? Mindenesetre 
én kamasznak képzellek. Lelki szemeim előtt elgondo
lom, milyen lehetsz. Nyurga, mint a legtöbb fiatal. 
Természetesen sportosan öltözöl és a váltadon hatalmas 
Budmil-táskát cipelsz, amit hol a földre csapsz le, hol 
az utastársaidat ütögeted vele a villamoson. Nem szán
dékosan teszed, csak úgy. Mert túl nagy és nehéz. 
S  nem is figyelsz a külvilágra, ami körülvesz. Nem 
veszed észre a másikat.

Úgy szeretnélek megismerni! Szeretném megsimo
gatni dacos fejedet, és boldog lennék, ha elbeszélgethet
nék Veled. Ha egyáltalán szóba állnál velem. Ha meg
tennéd azt a szívességet, hogy leereszkedsz hozzám.

Elmondanám Neked, hogy féltelek. És sajnállak, 
mert „írásodból” arra következtetek, hogy kiégtél. 
Vagy talán nem is gyúlt k i még telkedben a láng? 
Hogyan nevelt az édesanyád? Nem adott valami maga
sabb eszmét a szülői ház? Vagy az iskola?

Természetesen szíved joga, hogy mit hiszel és mit 
nem. De nem világos a szöveged! „Se isten se haza". — 
Hogyan gondolod? A zt akarod állítani, hogy egyik 
sincs, vagy azt, hogy Neked egyik sem kell? De ha 
elutasítod az első kettőt, mit vársz a harmadiktól? M it 
értesz szabadság alatt? M it tudsz kezdeni ezzel a drága 
kinccsel, ha nincs Benned semmi olyan érzés, ami fe l
emel?

Mi, idősebb emberek megtanultuk a múltban, mit 
jelent szabadnak lenni. A rabságban tanítottak meg rá 
bennünket. Ezért tudjuk értékelni. Te valóban szabad
ságban élsz. Felírhatod az aluljáróban, hogy „se isten 
se haza”. Látod, amikor mifiatalok voltunk, nem írhat
tuk k i az ellenkezőjét. De hittünk, és a hit megtartott 
bennünket az emberségünkben.

Mire való az a kincs, amelyik nem használ mások
nak? M ert az szabadság, ha hangoskodsz az utcán. Ha 
kineveted az öregeket. Ha esetleg leütöd a hajlott hátú 
néni szeméről a szemüveget. Neked ez is szabadság! De 
csak Neked. Neki nem! Vagy egyszerűen csak firkálsz 
a falon. Majd valaki letakarítja utánad, előbb-utóbb. 
Az is szabadság, ha felvágod az autóbuszok vagy a 
vonatok üléseinek a huzatát. Majd megjavítja valaki. 
Neked szabad! De a másik, aki nem így akar élni, 
annak nem lehet választani?

Ha olvasnál néha, akkor tudnád, hogy a világirodalom 
tele van istenhittel és hazaszeretettel. Ez a kettő viszi 
tovább az életet. A zt is megtanulhatnád a könyvekből, 
hogy a két fogalom összetartozik. Hogy elválaszthatat
lan. Sőt, mind a három!

Kit idézzek Neked? Homérosz eposzát, az Odüsz- 
szeiát? Melynek hőse, hányódván a tengeren és idegen 
országokban, jó  és balsorsában egyaránt csak Ithakára 
gondolt, a szeretett hazára? Idézzem Neked az Ószövet
séget? Mózest, a kőtábláival és viaskodásaival a népe 
ellen a népéért, hogy megőrizze őket az igaz istenhitben?

Hallottál István királyról? M a már lehet úgy hívni: 
Szent István. Vagy Nagy Lajosról, akinek az ereiben 
Anjou-vér fo ly dogált? De uralkodása alatt olyan erős 
lett az országunk, hogy „magyar tenger vizében hunyt el 
észak, kelet, dél hulló csillaga".

Tudod, hogy Rákóczi zászlóin milyen felirat ragyo
gott? „Cum Deo pro Patria et Libertate.” Istennel a 
hazáért és a szabadságért. Ez a jelszó tündökölt Kos
suth Lajos seregeinek a lobogóin is, 1848-49-ben. A Te 
őseid voltak ezek a hős katonák! Ok cipelték a három- 
színű zászlót a csaták fergetegében. S  ha elhullt egy a 
zászlótartók közül, helyébe lépett azonnal a másik. 
Mikor a túlerő miatt elbukott a szabadságharc, Vilá
gosnál letették a fegyvert. De a nemzeti lobogót nem 
dobták a sárba. Szétszaggatták apró foszlányokra, és 
ki-ki tett belőle egy darabot a szíve fölé, a kabátja alá. 
Hazavitték ezt a szent ereklyét és őrizték vele az utó
dokban is a lángot.

Talán éppen a Te egyik ősapád is köztük volt!
Ha még meglenne az ősi fészek, családod régi otthona, 

meglehet, a padláson megtalálnád még ezt a szép emlé
ket.

De háborúk dúltak azóta is ezen a földön, ahol most 
mindent megtagadva élni akarsz. Hogy akarsz élni? Hit 
nélkül? Eszmék nélkül? Példakép nélkül? Más országok 
fiai ragaszkodnak a hazájukhoz. Te mire neveled majd 
a fiaidat?

Sok helyen jártam a világban. Láttam népeket nemzeti 
ünnepeiken. Láttam amerikaiakat, amint a himnuszuk 
hallatára a szívükre tették a kezüket, és láttam franciá
kat, akik éneklés közben sírtak. De láttam magyarokat 
is. Láttam fiatalokat 1956 őszén, amikor hazájukért és 
szabadságukért küzdöttek. Láttam felvonulni sok ezer 
embert 1989. március 15-én. Köztük voltam. S  ha akkor 
Te is ott vagy a szüléiddel, mint gyermek, most nem 

firkálsz ilyen butaságokat a falra!
Azt kívánom Neked, hogy csak egyszer, egyetlen egy

szer érintsen meg a hit és a szeretet lángja. Akkor megér- 
zed majd, mit jelent egy nemzet közösségében élni. A k
kor talán megsejtenéd, hogy együvé tartozunk mindnyá
jan. Hogy jó egymásért imádkozni és egymáshoz ragasz
kodni. Mert egy nép fiai vagyunk.

Nem a Te bűnöd, hogy nem hiszel.
Ha találkoznék Veled, elmesélném, hogy régen a falu

si otthonokban, a tűzhely fölött mindenütt falvédő volt. 
Ropogósra keményített hófehér ruha. Ráhímezve a „Há
zi áldás".

Ez védte a tűz melegét.
Lehet, hogy a dédanyád hímezte az egyiket?
Leírom Neked a szövegét:

„Hol hit,
Ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,
Hol Isten, ott szükség nincsen"

Gondolkodj el rajta!
Lenhardtné Bertalan Emma

A
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EURO SZEM INÁRIUM Bács megyei események
Ezt a címet viselte az a három

napos budapesti konferencia, me
lyen külföldi és hazai tábori lelké
szek, teológusok, katonatisztek a 
honvédség tisztikarából sokan vet
tek részt, hogy „kollektív meditá
ciót”. tartsanak arról a kérdésről, 
miként érvényesülhet „a keresz
tény etika a katonai vezetésben.”

A konferenciát a „Keresztény 
Katonai Közösségek Szövetsége" 
(angol elnevezése alapján az 
AMCF betűszót használják megje
lölésére) rendezte. Ez a mozgalom 
a múlt század közepén indult el az 
angol hadseregben és az elmúlt 40 
esztendőben terjedt el a világ min
den részére. Nincs külső szervezeti 
formája, mindössze egy-egy föld
résznek van alelnöke és az egész 
mozgalom élén a nemzetközi elnök 
áll. '

Amióta megszűnt a kelet-nyuga
ti feszültség, a katonaság morális 
problémáiról először a keleti részen 
Moszkvában tartottak konferenci
át, mintegy 550 orosz katonatiszt 
részvételével. Az ott szerzett tapasz
talatok alapján határozták el, hogy 
az egykori szovjet tömb országai
ban is tartanak hasonló szeminá
riumokat. A Cseh Köztársaság és 
a balti államok után most a harma
dik volt a budapesti, melyen szlo
vák katonatisztek is részt vettek.

A konferencia megnyitóján Fo
dor István honvédelmi államtitkár 
hangsúlyozta, hogy a keresztény 
értékrend és kultúra hatása a had
seregben is jótékony. A keresztény 
felfogás alapján a hadseregben a 
morális, etikai és szociális felada
tok megoldása és a mentális kar
bantartás eredményes lehet. 
A konferencia előadói -  részben 
saját, az Öböl-háborúban és Viet
namban szerzett tapasztalataik 
alapján mondták el, hogy keresz
tény hitük és abból kapott erkölcsi 
meggyőződésük milyen módon ér
vényesülhetett, amikor a rájuk bí
zott katonák élete-halála kérdésé
ben kellett dönteniök. A katonai 
vezető számára a személyesen 
megélt keresztény hit járható út 
volt, a keresztény etika pedig csele
kedeteinek morális kerete lett.

Hogyan lehet valaki katona és 
keresztény? -  ez a kérdés végig ott 
lebegett az előadók és a hozzászó
lók szavaiban. Az etikus parancs
noki viselkedésre persze nemcsak 
„éles háborúban” van szükség. Ide 
tartoztak olyan kérdések, mint a 
keresztény viselkedés a társadal
mon belül. Hogy valódi béke le
gyen és valódi igazság. A mozga
lom jelmondata is ezt segíti elő: 
„Az igazságosságot, és nem a bé
két mindenáron.” Ezzel összhang
ban a katona is lehet a legtermé
szetesebb módon keresztény em
ber.

Az persze elképzelhetetlen, hogy 
egy hadseregben minden parancs
nok keresztény módra legyen eti
kus. De szó volt arról is, hogy a 
humán erkölcs alapján is lehet eti
kusan viselkedni és ezt is el kell 
fogadni. Többször hangsúlyoz
ták: „nem magasabb rendű 
plattformról beszélünk lefelé.

Katona a katonának, tiszt a 
tisztnek szóltunk.” A katonák 
békefeladatai között említették a 
terrorizmus elleni küzdelmet, és 
a békefenntartói (ENSZ) szolgá
latot is. Akik ebben kapnak pa
rancsot, azoknál különösen éle
sen vetődnek fel ilyen kérdések: 
kire lőjenek? Lehet-e feláldozni 
vétlen embereket, akiket túsz
ként tartanak fogva és hogyan 
kell elhárítani a vészhelyzeteket. 
A terroristák elleni küzdelem 
sem nélkülözheti a morált. Etikai 
és jogi mérlegelést egyaránt megkí
vánnak azok az esetek, amikor a

katonai erőt terrorhelyzetben kell 
bevetni.

Nem lehetünk maximalisták, 
nem képzeljük azt, hogy minden 
parancsnok keresztény etikai ala
pon vezet, de az eszmecsere bizo
nyára hasznos lesz, ha a honvédsé
gen belül erjesztő kovászként hat
nak a résztvevők és szaporodik 
azon parancsnokok száma, akik 
hisznek és hitből cselekszenek.

A szemináriumot teljes egészé
ben a képviselt nyugati országok 
hivatásos katonatisztjeinek egyéni 
adományaiból finanszírozták.

tszm.

Megmenekültünk
Az ötven éves megemlékezések 

sorában a magam személyes élmé
nyeit szeretném elmondani.

A soproni Teológián voltam ak
kor a lelkészi szolgálatra készülő 
társaimmal együtt. 1944. december 
6-án, Sopron emlékezetes első bom
bázásakor még ott voltunk mind
nyájan, nagyjából negyvenen. A z
nap éppen kivezényeltek minket a 
város határába tankcsapdákat ásni, 
de amikor láttuk a város bombázá
sát, amire, azt hittük, sohasem ke
rül sor, rohantunk be, hogy lássuk, 
mi maradt meg Teológiánk épületé
ből. A Deák tér végén álló szép épü
let épségben maradt, csak az abla
kok törtek be. Megmenekültünk.

Aztán néhányon közülünk kato
nának jelentkeztek (ketten ott is 
vesztek a fronton), mások igyekez
tek karácsonyra hazamenni. Mi, 
budapestiek és távolabbiak ezt már 
nem tehettük meg, így Sopronban 
maradtunk. Megfogyatkozott, ri
adt kis csapat ünnepelte együtt a 
karácsonyt. Nem voltak ajándékok, 
családunk tagjairól semmit sem 
tudtunk, de annál nagyobb ajándék 
volt számunkra az egyetlen igazi: 
Jézus Krisztus. Életünk legemléke
zetesebb és legáldottabb karácso
nya volt ez.

Aztán próbáltuk folytatni a tanu
lást. A z ismétlődő légiriadók miatt 
ez nehezen ment. Olykor romelta
karításra is kellett mennünk. Eljött

Egyházunk szervezeti és lelki fel
építésében egyre nagyobb jelentő
sége lesz az egyházmegye életének 
és szolgálatának.

Egyházmegyénk igyekszik az 
élet ütőerén tartani kezét, érezve és 
átélve a lüktetést, a ritmust, az 
energikus közös futás örömét.

Február 9-én, a Soltvadkerten 
tartott lelkészi munkaközösségi 
ülésen dr. Kövecs Gyula, a kiskun- 
halasi kórház igazgató főorvosa 
tartott előadást az orvosi etikáról. 
Szükséges a jogi szabályozás, de a 
legnagyszerűbb jogi előírással sem 
válthatjuk ki az etikát, a szeretetet. 
Az orvosi és a lelkészi szolgálat

aztán a legiszonyatosabb bombázás 
napja, március 4. Teológiánk egyál
talán nem bombabiztos óvóhelyén 
először csak a Liberátorok egyenle
tes zúgását hallottuk, aztán kezdtek 
hullani a bombák, egyre közelebb, 
közelebb. Mintha csónakban ültünk 
volna, úgy éreztük az óvóhely hintá
zását. De a mi épületünk megma
radt. A légiveszély elmúltával döb
benten láttuk a nem messze tátongó 
hatalmas bombatölcséreket. Bib
liámban megjelöltem az aznapi 
igét: „A vér jelül lesz néktek a há
zakon, amelyekben ti lesztek, s 
meglátom a vért és elmegyek 
mellettetek és nem lesz rajtatok a 
csapás veszedelmetekre." (2Móz 
12,13) Izraelt régen megmentette 
a bárány vére, mi pedig megkí- 
méltettünk a Bárány Jézus vére 
oltalmában. Megmenekültünk. 
A mainál sokkal nagyobb lenne a 
lelkészhiány, ha nem így történt 
volna.

Később sem veszett el közülünk 
egy sem, és amikor a front április 
1-jén, húsvét ünnepére virradóan át
haladt felettünk, megint megjelöl
hettem Bibliámban az aznapi igét: 
„Áldott az Isten és a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ő 
nagy irgalmassága szerint újonnan 
szült minket élő reménységre Jézus 
Krisztusnak a halálból való feltá
madása által.” ( lP t 1,3)

Marschalkó Gyula

nem vált el egymástól, mert a be
tegségek 60%-át a pszichénk pro
dukálja!

Az orvos és teológus párbeszé
dében Nagy Veronika és Mónus 
László lelkészek válaszoltak refe
rátumaikban. »

Február 18-án Kiskőrösön tar
tottunk egyházmegyei presbiteri 
csendesnapot 166 résztvevővel, a 
közösségépítés jegyében. A prog
ramban szerepelt a kiskőrösi gyü
lekezet épülő szeretetotthonának, 
a Jó Pásztor Otthonnak megtekin
tése is.

Kezdő áhítatában (Lk 22,24-27) 
Luptákné Hanvay Mária kiskőrösi

Aszódi diák voltam

O L V A S Ó I L E V É L

„...e fiúkért valaki felelős"
A Nemzeti Alaptanterv új szövegében örömmel látom a fizikai környe

zetvédelmet. De ijedten vélem látni a szellemi környezetvédelem, az 
ifjúság ilyen irányú felvértezése teljes hiányát. Számos évjárat nőtt fel a 
kultúránkhoz tartozó vallási ismeretek és a humanitásunkat meghatáro
zó, ún. zsidó-keresztyény erkölcs kellő hatása nélkül. Legfőbb ideje 
gondoskodni arról, hogy a vallásoktatásban nem részesülők ne maradja
nak hiányos műveltségűek és olyanok, akiknek csak taktikájuk van, de 
etikájuk nincs. -  Németországban a hitoktatásban nem részesülő tanulók 
kötelezően tanulnak polgári erkölcstant pl. Ciceróból. Az „élet tisztele
tén” alapuló Albert Schweitzer-féle etikát politeista és ateista is vallhatja 
lelkiismereti sérelem nélkül. (Legföljebb a sátánisták vagy a kollektív 
öngyilkosságba hajszoló szekták utasíthatják el.) Míg van esély rá, ennek 
hangot kell adnunk!

Egyetemi oktató ismerőseimmel egyetértésben:
Dr. Zs. Á. 

lelkész, vegyésztechnikus, levéltáros

1933. szeptember 1-jén léptem 
be az internátusba, s foglaltam el 
helyemet, ágyamat a „Podmanicz- 
ky” szobában. Ez a szoba volt Pe
tőfi osztályterme. A mosdónk pe
dig a karcer, ahova őt bezárták. Én 
vagyok az osztály atyja. Most már 
kétévenként jövünk össze, s a hírek 
szerint a mi osztályunk a legössze- 
tartóbb, a még élők szinte hiányta
lanul megjelennek a találkozókon. 
Szívesen megyünk vissza. Büszke, 
vagyok erre az iskolára. Sokat 
kaptam tőle. A sok közül csak né
hányat sorolok fel.

Zalán Frigyes (aki most is él 
még) volt a matematika-fizika ta
nárom. A tárgyai nem nagyon kö
töttek le. Cserkészparancsnokom 
volt. Minden év júniusának végén 
vele töltöttem életem legszebb él
ményeit a táborokban, ő  tartott 
nekünk egész éven át bibliaórákat. 
Nem a vallástanáraim, hanem ő.
S ezt tartom a legnagyobb aján
déknak, amit tőle kaptam. Ő erősí
tett meg engem abban a kiskorom
ban tett elhatározásomban, hogy 
pap leszek.

Csizmadia György volt a magyar 
tanárom. Forradalmi gondolko
dású ember volt. Szerelmese volt 
Szabó Dezsőnek, s a népi íróknak. 
Szabó Dezső havi füzeteit kabátja 
alatt hozta be az internátusba s 
adta át nekem, én pedig adtam to
vább néhány társamnak. Egy alka
lommal meghívta Szabó Dezsőt 
Aszódra, a kisbagi csárdába. 
A megbeszélt napon ebéd után ha
tan mentünk ki vele a csárdához s 
vártuk az érkezését. Egylovas fiá- 
kerrel jö tt ki és élménynek számító 
beszélgetést folytattunk vele. Ma
gával ragadó tűzzel, hévvel ismer
tette irodalmunk nagyjait. így let
tem és vagyok ma is a könyvek 
szerelmese.

Stibrányi Gyula német-francia 
szakos tanár volt. A tanári kar leg
öregebbje. Ennek ellenére gondol
kodásban a legfiatalabb volt. Az 
úrvacsorái istentiszteleteken min
dig egyik tanárunk hirdette az igét. 
Ez volt a deprekációs istentisztelet. 
Tanáraim egy része nem szerette 
Adyt. ő  pedig nagyon szerette.

A prédikációjában hallottam elő
ször a Patyolat üzenetét. 16 diopt- 
riás szemüvege volt. Orra súrolta a 
noteszt és az osztálykönyvet. So
kat olvasott. Ismerte a legfrissebb 
irodalmat is és sok könyvet az ő 
ajánlására olvastam el. Ötödikben 
választani kellett a francia vagy a 
görög között. Én, aki már akkor 
lelkésznek készültem, a görögöt 
választottam. így a franciaóránk 
lukasóra volt, mert a görögórát 
délután tartották hármunknak. 
Sokszor elkapott, amikor szökni 
akartam a lukasórán s bevitt ma
gával a franciaórára. Nem egyszer 
hangzott el ajkáról, amikor valaki 
nem tudott egy szót: „te görög, 
segíts neki”.

Nyíri Sándor tornatanárom 
volt. Megszerettette velem a spor
tot, amit még ma is szeretek. Fo
ciztam a gimi csapatában. Szertor
nában megszereztem a vas-, bronz- 
és ezüstérmet. Pingpongban verse
nyeztem más iskolák gyermekei
vel.

így emlékszem vissza kedves ta
náraimra, s egyházunk galgaparti 
iskolájára, ami most újra a miénk. 
Életre szóló csomaggal indultam 
Sopronba, a teológiára. Köszö
nöm neked, Petőfi Gimnázium.

Hernád Tibor

A Z  E V A N G É L IK U S  
T E O L Ó G IA I  
A K A D ÉM IA

előzetes közlése szerint a IV. 
Protestáns Posztgraduális 
Tanfolyamot július 3-7. kö
zött tartják az Akadémián. 
A tanfolyam átfogó témája: 
„Hit és társadalom -  köl
csönhatásban.” A tanfolyam 
várható költségeiről később 
adnak tájékoztatást.

A szervezés miatt minél 
előbb tudni kell, kik azok, 
akiknek részvételével szá
molhatnak. A jelentkezés ha
tárideje: június 20. Tanácsos 
azonban minél előbb jelent
kezni!

lelkész rámutatott arra, hogy Isten 
értékrendjében a szolgálat az első 
az emberi dicsöségkereséssel szem
ben.

Koczor Tamás gyóni lelkész 
meghívott előadóként „A presbiter 
gyülekezetépítő lehetőségéről és 
kötelességéről” szólt a népes hall
gatóságnak. Előadásában a hang
súlyt a testületre, a presbitériumra, 
mint a közösségi vezetés letétemé
nyesére helyezte. A presbitérium 
lelki és szeretetközösségként is 
szolgáljon a gyülekezetben. Jó 
szervezési és előkészítési módsze
rekkel vissza kell állítani az elsor
vadt gyülekezeti közgyűlések sze
repét, életképességét.

Káposzta Lajos esperes egyhá
zunk anyagi gondjairól és felada
tairól tartott előadást, melyben ki
emelte a nagyobb, reálisabb anya
gi felelősségvállalás szükségessé
gét. Anyagi ügyekben az egyház
ban is mindig a becsület és a rend 
az, ami egyedül mérvadó!

Ebédszünet után Dudla Imre 
egyházmegyei felügyelő videofil
men bemutatta a dunaegyházi 
gyülekezetről készült szlovák nyel
vű riportot a régi karácsonyi szo
kásokról.

Lupták György kiskőrösi igaz
gató lelkész, zsinati küldött, a zsi
nat munkájáról tartott beszámolót 
az egyházmegyének „Törvényal
kotás -  törvényismeret” címmel.

Szabó Vilmos Béla hartai lelkész 
záró áhítatában lK ir 19,4-8 alap
ján tolmácsolta az igéből meríthe
tő vigasztalást, bátorítást mind
annyiunk számára.

A presbiteri csendesnap végén 
már a közeli jövő eseményére, a 
május 27-i hartai találkozóra te
kintettünk. Ahogy a megfáradt Il
lés számára hangzott az angyali 
biztatás: Kelj föl, egyél és indulj! 
I  úgy hangzik most Bács megyéből 
a buzdítás: Kelj föl, indulj a küz
delemre az egészségesebb életért, 
önmagadért, családodért, a szolgá
latért, egyházadért! A három véve 
meghirdetett egészségvédelmi 
program keretében újra megren
dezzük az országos sporttalálko
zót. Közösségépítés, misszió ez is 
a javából! Az egyház megmutatja 
önmagát: ismerjetek meg jobban, 
egészen emberközelből, ne tartsa
tok tőlem! Friss levegő, nyitottság 
áradhat az egyházból a világ felé, 
az emberek felé, s ugyanakkor az 
egyház is fogadókészséget mutat a 
világ, az emberi közösség felől ér
kező jelzésekre, igényekre. Nem 
árt az sem, ha látjuk egymást ter
mészetesen és természetes körül
mények között örülni, mosolyog
ni, hogy jól érezzük magunkat egy
más társaságában... Készüljetek! 
Várunk benneteket!

Szabó Vilmos Béla

F R IE D R IC H  L A JO S :

A lámpaernyő

z estharang már régen elmondta altatódalát, de 
még mindig halkan hullt a hó a fáradt falu fölé. 

A tél, mint egy óriási, fehér, puha pehelypaplan takarta 
be a behunyt szemű kis falusi házakat. Csak a Kovács 
Miskáék palatetős házának ablakában virrasztóit vala
mi világosság.

Különös ember volt ez a Kovács Mihály! Már ré
gen elszakadt Istentől is, emberektől is. Magának 
való, magának élő, mozdulatlan arcú, hallgatag 
gazda volt. Nem bántott ő soha senkit, de nem is 
igen állt szóba senkivel. Csak dolgozott, meg élt a 
családjának.

A felesége, Rozika és a nyolcéves kisfia, Andriska 
volt számára az egész világ és az egész emberiség. 
Andriska még néha eljárt játszani a pajtásokkal, Rozi
ka még benne élt hétköznap a faluban, vasárnap a 
templomban. De Kovács Mihály csak magának élt ott
hon a bezárt kapu mögött. El is nevezték hamarosan: 
„Kapus" Kovácsnak.

Ezen az éjszakán Kapus Kovács már másodszor nézi 
meg a kaput: be van-e jó l zárva?

Miért nem alszik? Mitől fé l?  Ugyan k i járhatna erre 
ezen a csendes, álmos éjszakán?

A halkan hulló hópelyhek riadtan repülnek szét Ka
pus Kovács kemény, komor arcáról. Nem csoda, hiszen 
a Halál ólálkodott a háza körül.

Andriska, a kedves kicsi Andriska, akiért élt, ott 
feküdt nagy betegen az ágyon. Rozika most váltotta 
rajta a borogatást és az anyák Őrök angyalarcával 
sírva nézte a lázas kis fiá t. A lámpa fénye még tü*

zesebbé tette a lázban gyötrődő gyermeket. Rozika 
felállt. Valami papírt keresett lámpaernyönek, hogy 
Andriska szemét ne bántsa annyira a fény. Hirtelen 
nem talált mást, csak azt az újságot, amit vasárnap 
vásárolt a templomkapuban. Amíg vitte a lámpa felé, 
egy pillanatra eszébe jutott, hogy ezért is megszidta az 
ura, meg a templomért is. Most mégis feltette a lámpá
ra. Ügyes, asszonyi mozdulattal megtűzte, nehogy lees
sen a „lámpaernyő".

Kapus Kovács ezalatt ott ült az asztalnál. Nézte a 
szemefényét, a szenvedő, halállal birkózó Andriskát. 
Aztán eszébe ju to tt ez az egész mai nap. Milyen 
borzasztó! Hogy fe l  tud fordulni egyszerre a világ! 
Hogy össze tud törni ilyen rövid idő alatt a boldogság! 
-  Nem is gondolt eddig semmi komolyra. Igaz, hogy 
már néhány napja fekszik  a gyerek, de hogy ez legyen 
belőle?!

-  M it is mondott ma az orvos?! -  ismételte ma
gában.

-  Itt már csak az Isten segíthet! -  Igen, így mondta. 
És mintha valami hozzá hajló testvéri ölelés lett volna 
a szavában.

Aztán a tisztelendő úr is itt volt. Meglátogatni az 
Andriskát. A zt mondta: „Isten kezében vagyunk, M i
hály!”

-  A z lehet -  mondta csendesen önmagában -  de itt 
már minden elveszett.

Kemény arcán úgy peregtek a könnycseppek, 
mint a feketén lehulló csillagok az augusztusi éjsza
kán .1

Aztán halálos fáradtan belebámult a -  lámpaernyő
be...

Egyszeresük odavilágosodott valami a szeme elé. 
Néhány sor a lámpaernyőnek megtett újságból. Vastag 
fekete betűkkel ott állt előtte ez a mondat: „Jézus 
Krisztus azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, 
ami elveszett!"

Kapus Kovács nézte, nézte sokáig ezt a mondatot. 
Egy elfelejtett régi emlék kezdte lassan átmelegíteni a 
szivét. Amikor ott állt egyszer ő is a konfirmációi oltár 
előtt és látta, igen, egész tisztán látta maga előtt Ő t... 
Jézus Krisztust...

Kapus Kovács lassan felállt. Térdre ereszkedett az 
asztal mellett, mintha az oltár előtt lenne. A kezét 
összekulcsolta:

-  Idejöjj Uram! Te... Te... még meggyógyíthatod! 
Én tudom! Én Hiszem!!!

Aztán odament az ágyhoz és átölelte síró asszonyát.
Hajnalig ketten ültek és ketten imádkoztak a beteg

ágy mellett.
Reggelre csendes, egyenletes lélegzéssel, kisimult 

arccal aludt Andriska... Amikor kinyitották az abla
kot, a gyermek is kinyitotta a szemét. Ez a szem tiszta 
volt, és reájuk mosolygott. Élt! És újra az övék volt!

Odakünn a vasárnapi templomba hívogatott a ha
rangszó. Rozika hálaadó szívvel templomba készülő
dött. Kapus Kovács utána szólt:

-  Várjál, én is elmegyek...
Rozika sugárzó arccal nézett az urára. A szemében 

egy boldog könnycseppen ragyogott a csoda: egyszerre 
kapta vissza a fiá t és az urát!

Az ajtóból még egyszer visszajött. Megcsókolta a 
fiát. Aztán lassan levette, megsimogatta és megcsókolta 
-  a „lámpaernyőt"...

(A Som virág című, 1966-ban megjelent kötetből)

MEGHÍVÓ
O R S Z Á G O S  EG Y H Á Z I SP O R T N A P  

H A R T A , május 27.

Reggel

8 órától Gyülekező a Templomtéren, nevezések
leadása.

9 óra Áhítat, kiállítás megnyitása.
1/2 10 A verseny kezdete: súlyemelés fekve- 

nyomásban, futás, evezés minden kor
osztály számára.
Labdarúgó-mérkőzés

Délután
1/2 2 Ebéd a Dunaparton
4 óra Eredményhirdetés a Templomtéren

Kulturális műsor1'

A távolról érkezőknek külön kérésre szállást 
biztosítunk!

Az alkalmat szeretettel ajánljuk gyülekezeti és 
családi kirándulásra is! -

A szervezők

HELYESBÍTÉS, KIEGÉSZÍTÉS

Lapunk 12-én megjelent számában a „Hatvanéves 
találkozó” című írás kéziratában sajnálatos elírás tör
tént. Sopronban a Hittudományi Kar új épületét nem 
1929. október 12-én avatták fel, hanem 1930. novem-- 
ber 19-én, ahol nem csak a kormányzó volt jelen, 
hanem gróf Klebersberg Kunó vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter is, aki építtette a fakultás épületét. Az 
új elsőévesek nevében Detre László tett fogadalmat és 
mondott köszönetét.

mi
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N A P R Ó L  N A P R A
Gondolj, Uram, irgalmadra! Zsolt 25,6 
Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy 

Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bű
nösök voltunk. Rom 5,8

VASÁRNAP Pál írja Timóteusnak: Legyen gondod 
önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, 
mert ha így cselekszel, megmented magadat,is, hall
gatóidat is. lTim 4,16 (Mai 2,7; Mk 12, 1-12; Róm
5.1— 11; Zsolt 10). Isten szolgájának nagy a felelőssé
ge : nemcsak saját magáért kell számot adnia, hanem 
a rábízottakért is. Imádkozzatok Isten szolgáiért, 
hogy tudják hordozni ezt a felelősséget, és be tudják 
tölteni Isten akaratát!

HÉTFŐ Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató 
ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, 
mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított té
ged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. 
Róm 8,1-2 (Ézs 26,19; Zsid 11.8-10; lSám 
10,2-16). Isten ellensége, az ördög, a mi ellenségünk 
is. Nem szűnik meg kárhoztatni bennünket Isten 
előtt. De Isten nem kárhoztat, nem vádol. Jézus 
Krisztus érdemére tekint, és ezen keresztül néz ben
nünket. Jézus Krisztus megszabadított a bűn és a 
halál törvényétől, őbenne örök üdvösségünk van.

KEIN) Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt 
mondták: „Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is enge
delmeskednek neki?” Mt 8,27 (2Móz 14,21; Jn 
8,21-30; lSám 10,17-27). Vannak viharok és hullá
mok az életedben? Ez természetes, hiszen Jézus nem 
ígért az övéinek szélcsendes életet. Viszont ígérte, 
hogy hatalmával, szeretetével mindvégig velünk 
van. Ő most is hatalommal parancsol a viharoknak, 
hullámoknak. Bízhatsz benne!

SZERDA Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de 
elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja 
előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szere- 
tete? ÍJn 3,17 (Péld 3,27; Mk 14, 32-42; lSám
13.1- 14). Néhány keresztyénnek az a véleménye,

hogy ha Istenhez tartozunk, annak anyagi körülmé
nyeinken is látszódnia kell. De az igevers szerint a 
testvérek között is lehet szükséget szenvedő. Ha 
valóban Isten szeretete tölt be minket, akkor ezt 
nem nézhetjük el. Amink van, azt Istentől kaptuk. 
Iránta való hálánkat fejezzük ki, ha segítünk a rá
szorulókon.
CSÜTÖRTÖK Ahogyan Ádámban mindnyájan meg
halnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kel
nek. lKor 15,22 (lSám 2,6; 2Kor 13,3-6; lSám 
15,1-35). Az elmúlt hetekben sok haláleset volt kör
nyezetünkben. Fiatal emberek is haltak meg. A leg
több esetben a családtagok remény nélkül gyászol
tak. Olyan jó, hogy nekünk élő reménységünk lehet: 
aki a mi Urunkat, Jézust feltámasztotta a halálból, 
bennünket is életre kelt az Ő nagy kegyelméből.

PÉNTEK A békesség Istene szenteljen meg titeket 
teljesen, és őrizze meg a ti telketeket, elméteket és 
testeteket teljes épségben feddhetetlenül a mi Urunk 
Jézus Krisztus eljövetelére. IThessz 5,23 (Zsolt 
121,7; Gál 4,12-20; lSám 16,1-13). Sokszor félelem 
kísért bennünket balesettől, betegségtől. A Szentírás 
sok ígéretet tartalmaz, hogy az Úr megőriz minden 
bajtól. De vajon nem az-e a legfontosabb, hogyha 
szivünket, lelkünket őrizze meg az igaz hitben az Úr 
Jézus Krisztus eljöveteléig?

SZOMBAT Itt vagyok, itt vagyok! -  mondtam a 
népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Ézs 
65,1 (Tit 2,14; Jn 8,46-59; lSám 16,14-23). „Iste
nem, Istenem!” -  mondják sokszor nem hívő embe
rek is, ha bajba kerülnek, ha testi vagy lelki fájdal
mat éreznek. De milyen kevesen vannak, akik Isten 
nevét igazán, őszintén segítségül hívják! Milyen ke
vesen vannak, akik őszintén keresik a vele való kap
csolatot. Isten szeretete abban is megnyilvánul, hogy 
mindig Ő teszi meg az első lépést felénk. Megváltott 
minket Jézus Krisztus által, és azóta szüntelen hív 
bennünket a vele való kapcsolatra, az üdvösségre.

Baranka Mária

A VASÁRNAP IGEJE
MUNKÁBAN A LÉLEK

Jézus az élő vizet ígéri
„Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus 
és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, 
jöjjön hozzám és igyék."

(János 7,37.)

Vándorolunk a földi téreken, s 
hogy célhoz jussunk, kell az út, 
mert különben irányítás nélkül bo
lyongunk. Munkában, gondban, 
csalódásokban, a napnak terhét 
hordozva milyen jól esik és milyen 
szükséges a pihenés, a nyugalom, 
amelyben megújul erőnk! Ha ránk 
borul az éjjel sötétsége, elvesztjük 
a tájékozódást. Mi lenne a világ
ból, ha nem kelne fel a nap és nem 
hozná el a világosságot?

Jézus az Út, a biztos út, amelyen 
járhatunk, a Világosság, amely meg
mutatja, hogyan tovább, az Élet Ke
nyere, amellyel minden nap táplál, 
és ahogy igénkben mondja: az Élet 
Itala. -  De mit akar Jézus mondani, 
és mit szeretne nekünk adni az örök

érvényű felhivással: „Ha valaki 
szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!” 
Jézus Krisztusban az ígéretek betel
jesedtek. Amíg el nem jött Krisztus, 
a lélek szomjúhozott és nem talált 
forrást az elepedt földön.

A világ ma is szomjúhozza a lel
ki élet szükségleteit. Ne más uta
kat, megvalósításokat keressünk a 
teljesebb, boldogabb élethez! Jézus 
az Út, az Igazság és az Élet! Nincs 
más út az igazi boldogsághoz, az 
üdvösséghez.

Jézus a szomjúhozónak megmu
tatja, felajánlja kegyelmét, amit 
azonban visszautasíthat az ember. 
Jézus önmagára mutat, mint örök 
forrásra, amelyben az örök életnek 
vize buzog.

Vajon szomjúhozzuk-e mi iga
zán Jézust? Ismeijük-e azt az epe- 
dő szomjúságot, amely felhangzik 
a zsoltáríró lelkében: „Ahogyan a 
szarvas kívánkozik a folyóvízhez, 
úgy kívánkozik hozzád a lelkem, 
Istenem!” (Zsolt 42,1)

Mi segíthet bennünket arra, 
hogy új és új vágyódó szomjú
sággal járuljunk Krisztushoz? 
Az, amit Luther hatalmasan fe
jez ki a Kis Kátéban: szükséges, 
hogy a bennünk lévő óember na
ponkénti bűnbánattól és megté
réstől vízbe fulladjon és meghal
jon minden bűnével és gonosz 
kívánságával együtt és viszont 
naponként új ember jöjjön elő és 
támadjon fel a Krisztussal való 
közösségnek, a Krisztusban való 
felüdülésnek megújuló vágyával. 
Erre a naponként megújuló élet
re segitsen bennünket, mindnyá
junkat Isten kegyelme.

Asbóthné Pécsinger Éva

A p C se l 2 0 ,1 7 - 2 4

Böjt 2. vasárnapjának közép
pontjában „az Úr szolgája” áll. Pál 
apostol milétoszi búcsúbeszédét 
olvasva, kínálkozik a lehetőség, 
hogy Pál áldozatos élete kerüljön 
reflektorfénybe. Az elbeszélésből 
kitűnik, hogy az apostol mennyi 
mindent vállalt -  fáradságot, 
megpróbáltatásokat, megalázta
tást, lelki és fizikai szenvedést, ül
döztetést. Mégis azt ajánlom, hogy 
az apostol szolgálatán keresztül a 
Szentlélek munkájára figyeljünk, 
aki ott áll az áldozatos életű szolga 
mögött.

Pál nem tud hallgatni...
Az ember gyakran szűri le a ta

pasztalatot: „bölcsebb hallgatni”. 
Mert szavainknak, véleményünk
nek, beszédünknek következmé
nye lehet. Pál apostol olyan kor
ban végezte igehirdető szolgálatát, 
amikor a Jézus Krisztusról szóló 
örömhír hirdetése veszélyes volt. 
Üldözték érte a zsidók is, a pogá- 
nyok is. A zsidók azért, mert Jé
zusban a zsidó hit megrontóját lát
ták. -  Ezt a félreértést Pál nemcsak 
ismerte, de át is érezte, hisz életé
nek korábbi szakaszában farizeus
ként személyesen ő maga is a Jézus 
ügy elnémításán és kiirtásán fára
dozott. A rómaiak más okból for
dultak Jézus ügye ellen, de az ered- 

'  mény hasonló volt. Ők Jézussal, 
mint legfőbb Úrral, nem tudtak 
mit kezdeni. Nem volt tanácsos Jé
zusról beszélni, de az apostol nem 
tudott hallgatni. Mint a prófétá
nak, neki is „csontjaiba rekesztett 
tűzzé” lett...

Oda megy, ahova nem könnyű...
Ha Pál apostol vallomását fi

gyeljük tovább, akkor az is kitű
nik, hogy a Szentlélek nemcsak ar
ról tudta meggyőzni, hogy a rábí
zott örömhírről ne hallgasson, ha
nem hogy olyasmit is megtegyen, 
amit nehéz volt.

„A Lélektől kényszerítve me
gyek Jeruzsálembe...” -  Bizonyára 
könnyebb és jobb lett volna ma
radni. Ugyanazt élte át, mint a ta
nítványok, amikor a megdicsőülés 
hegyén szerettek volna sátrat ver
ni, és ott táborozni, de Jézus levitte 
őket az élet sűrűjébe.

A Lélek néha nehéz döntések elé 
állít. Nem álmaink, vagy akara
tunk szerinti utakon járat. Krisz
tus nem ígérte soha, hogy követése 
könnyű diadalát lesz. Még magá
nak Jézusnak is nehéz volt kiinni a 
keserű poharat. A Gecsemáné

kertben ő  is vívódott. „Ha lehetsé
ges távozzék el tőlem ez a pohár, 
mindazonáltal ne úgy legyen, 
ahogy én akarom, hanem amint 
Te.”

Ugyanakkor megláthatjuk, 
hogy a nehéznek tűnő lépésekből 
áldás fakad. Pál apostol is ebben 
bízva készül tovább menni.

A veszélynél is fontosabb...
Pál nem a veszélyt, nem a koc

kázatot szereti. Sőt! Valószínű, 
hogy mindennapos küzdelmet je
lent neki is az állandó fenyegetett
ség. Hogy mégis megy, dacolva el
lenszéllel, ellenséges fogadtatással, 
rá leselkedő veszéllyel, annak az a 
magyarázata, hogy valami még en
nél is fontosabb. Éz pedig a rá bí
zott üzenet. Az az örömhír, ame
lyet korábban nem csak nem hitt 
el, de mint kiirtandó tévtanítást, 
üldözött is. Egészen a damaszkuszi 
útig. O tt azonban megjelent neki a 
feltámadott Jézus, akit halottnak 
gondolt, feltámadásának hírét pe
dig kitalált mesének. Szembesülnie 
kellett azzal, hogy az igazság más, 
mint amit ő hitt. De nemcsak ezt 
tanulhatta meg ekkor. Azt is meg
tapasztalta, hogy Jézusban Isten 
az ember javáért, megmenekülésé
ért, életéért küzd. Vele, az ellenség
gel sem számolt le. -  Pedig megte
hette volna. Ehelyett szeretetébe 
fogadta, átformálta, és szolgálatá
ba állította. A megtapasztalt ke
gyelem, az átélt szeretet, és a 
Szentlélek ereje az üldözőből áldo
zatra is kész szolgát formált. Az 
apostol megtanulta a feltámadott 
Jézustól: „nem attól kell félni, aki 
a testet öli meg, hanem attól, aki a 
testet is, és a lelket is el akarja 
pusztítani a gyehennában”.

Az apostol nem vakmerő és nem 
könnyelmű. Arról van szó, hogy 
tudatára ébredt annak: biztos kéz
ben van az élete még a veszélyek 
között is. Mert Jézus követeként a 
halálos veszélyben is az élet köve
te. Amen.

Szemerei János

IMÁDKOZZUNK!
Köszönjük Urunk, hogy Lelked által 

évezredek óta munkálkodsz a világban. 
Köszönjük, hogy Te meg tudtad és meg 
tudod változtatni az emberek szívét és 
gondolkodását. Köszönjük Pál apostol, 
és minden előttünk élt bátor hitvalló éle
tét, akik nem hallgatták el a jó hűt, és 
így hozzánk is eljuthatott. Kérünk, 
Szentlelkeddel munkálkodjál bennünk, 
hogy igéd bennünk is jó gyümölcsöt te
remjen! Amen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 9 5 . március 12.
I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 

Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemannl 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6. Balil 
cza Iván; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9 l 
Balicza Iván; Modori u. 6. de. fél 10. Csizrna-1 
zia Sándor; Pesthidegkút, U., Ördögárok u.f 
9. de. fél 11. Szilas Attila; Csillaghegy, III.,1 
Mátyás kir. u. 31. de. 10.; Óbuda, IU., Dévai! 
B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV.,I 
Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy La
jos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pálinkás! 
Ingrid; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 4. 
szeretetvendégség; VH., Városligeti fasor 17.1 
de. 11. (úrv.); du. 6.; VIII., Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. | 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; V in., 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; ] 
VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Ta
más; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, Kápolna u. 14. de. fél 
11. Fabiny Tamás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Szabóné Mátrai Marianna; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) (szuppl.) Szarka 
István teológus; de. 11. (úrv.) Szarka István 
teológus; du. 6. Szarka István teológus; XI., i 
Németvölgyi út 138. de. 9. (családi) FerenczyJ 
Erzsébet; Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. uj 
11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 1 iff 
(úrv.) Kőszeghy Tamás; du. fél 7. U rbáf 
Eszter; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. i f  
Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. dl_
8. if], Kendeh György; XIV., Lőcsei út 321 
de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Mariannái
XIV. , Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabón« 
Mátrai Marianna; Pestújhely, XV., Temp] 
lom tér de. 10. Bízik László; Rákospalota]
XV. , Juhos u. 28. Kistemplom de. 10. Vepeií 
di Zoltán; Rákosszentmihály, XIV., Hösőll 
tere de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinkotafl
XVI. , Batthyány I. u. de. fél 11. dr. Selmeczl 
János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de!
9. dr. Selmeczi János; Rákoshegy, XVII.,] 
Tessedik tér de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsa
ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kosai 
László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. j 
de. fél 11. Fűke Szabolcs; Rákosliget, XVII., 
Gőzön Gyula u. de. 11. Kosa László; Pest- 
szentlőrinc, 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; Budaörs (ref. imaház) 
de. 9. Solymár Gábor.

BÖJT MÁSODIK VASÁRNAP
JÁN (REMINISCERE) az oltárterítő 
színe: lila. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Mt 12,15b-21; az igehirdetés 
alapigéje: ApCsel 20,17-24.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán március 26- 
án, de. 10.05 órakor a kiskőrösi evangé
likus templomból. Igét hirdet: Szabó 
Vilmos lelkész.

„JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM !” 
címmel evangélikus műsor lesz fiatalok
nak a TV1 csatornáján március 18-án, 
szombaton reggel-8.00 órakor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ: 17.20-tól a 49 m-es rövidhullá
mon, 6235 kHz
március 11. szombat: Missziói Híradó 
március 12. vasárnap: Zászkaliczky Pál 
áhítata
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

H í I ESEM EN YEK
TANFOLYAMOK, TALÁLKOZÓK, PÁLYÁZATOK

A VI. NYÁRI HITOKTATÓKÉPZŐ TANFOLYAMOT
a Budai és Pesti Egyházmegye rendezésében

július 31,-augusztus 8-ig tartjuk az Evangélikus Teológiai Akadémián (1147 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3.).

Részvételi díj: étkezés napi 400,- Ft, szállás napi 250,- Ft. Ellátás költségeihez 
arÖrszágos Egyház is hozzájárul.

A tanfolyam július 31-én, hétfőn du. 4 órakor kezdődik és augusztus 8-án, 
kedden ebéd után fejeződik be. -  Augusztus 2-án, szerdán ÓVODAI napot 
tartunk.

A tanfolyam második felében péntek délutántól az előadásokat és gyakorlati 
foglalkozásokat elsősorban Dr. KWIRAN Manfred professzor, a braunschweigi 
valláspedagógiai intézet igazgatója tartja. A német valláspedagógiai intézetek 
elsősorban hittantanárok, lelkészek továbbképzésével, a hitoktatás, konfirmáció 
stb. teológiai, módszertani és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak -  így ez egy nagy 
lehetőség a számunkra, hogy tőlük tanulhatunk és tapasztalatainkat kicserélhetjük.

Jelentkezés: Május végéig, Missura Tibor ny. lelkésznél 1114 Budapest, Bocskai 
u. 10. T.: 1-620-240.

A jelentkezőknek részletes programot küldünk. Várjuk mind az eddigi, mind 
új résztvevők jelentkezését! Teológusok, hitoktatói (hittantanári szakra járók, 
hitoktatók és lelkészek számára is hasznos lehet a tanfolyamon való részvétel.

*
Július 31.-augusztus 4-ig

a konfirmáció
kérdéseiről katechetikai tanulmányi 

napokat rendezünk lelkészeink, teoló
giai hallgatóink számára az Evangélikus 
Teológiai Akadémián (1147 Budapest, 
Rózsavölgyi köz 3.).

A tanfolyam előadója Dr. KW IRAN  
Manfred professzor, a braunschweigi 
valláspedagógiai intézet igazgatója. 
A német valláspedagógiai intézetek el
sősorban hittantanárok, lelkészek to
vábbképzésével, a hitoktatás, konfirmá
ció stb. teológiai, módszertani és gya
korlati kérdéseivel foglalkoznak -  így ez 
egy nagy lehetőség a számunkra, hogy 
megismerkedhetünk egy ilyen intézet 
munkájával, egymástól tanulhatunk és 
tapasztalatainkat kicserélhetjük, és a 
konfirmációval kapcsolatos feladatain
kat újra átgondolhatjuk.

Jelentkezés: Május végéig, Missura 
Tibor ny. lelkésznél 1114 Budapest, 
Bocskai u. 10. T .: 1-620-240.
___ .________________'________

Részvételi díj: étkezés napi 4 0 0 -  
Ft, szállás napi 250 -  Ft. Az ellátás 
költségeit az Országos Egyház vál
lalja, az útiköltség a lelkészeket ter
heli.

A tanfolyam július 31-én, hétfőn du. 
4 órakor kezdődik, és augusztus 4-én, 
pénteken ebéd után fejeződik be.

A lelkészek számára tartandó tanfo
lyammal párhuzamosan tartjtdc ugyan
csak a Teológián a budai-pesti egyház
megye rendezésében a VI. Nyári Hitok
tatói tanfolyamunkat. A konfirmáció té
májával foglalkozó tanfolyam után, 
péntek déltől Kwirán professzor a hitok
tatói tanfolyamon folytatja munkáját. 
Természetesen részt vehetnek a lelké
szek ezen is, de a jelentkezésnél kérjük 
pontosan megjelölni a részvétel idői ke
retét.

•

A Fasori Evangélikus Gimnázium 
dísztermében (Budapest, VII., Városli
geti fasor 19-21.)

Április 1-jén, szombaton de. 
10 órától -  du. 4 óráig tartjuk

a hitoktatók ü l. találkozóját.
Jelentkezés: dr. Muntag Andorne fa

sori lelkésznél márc. 18-ig. 1071 Buda
pest, Damjanich u. 28/b. T .: 322-28-06. 
-  Aki későn jelentkezik, annak nem 
tudunk ebédet biztosítani. -  Ebédet és 
az útiköltséget az Országos Egyház fe
dezi.

Evangélikus óvónők találkozóját tart
juk március 18-19-én Nagytarcsán. Ér
kezés pénteken este felé, elutazás vasár
nap kora délután.

Jelentkezés: Gáncs Péter lelkésznél -  
2142 Nagytarcsa, Sztehlo Gábor u. 1. 
Telefon: 28/370-684

*
A pilisi egyházközség két lelkészi 

állására lelkészeket vár. Az egyház
megye legnagyobb gyülekezete magas 
fizetésekkel, összkomfortos lakások
kal (gázfűtés) kéri lelkészházaspárok 
vagy lelkészek jelentkezését A pályá
zatokat az esperesi hivatalba (2170 
Aszód, Szontágh lépcső 1.) kell külde
ni április 30-ig.

*

PÁLYÁZAT 
TANÁRI ÁLLÁSOKRA

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium augusztus 16:tól al
kalmaz
1 magyar
2 német
2 angol szakos tanárt.
Feltételek: tudományegyetemi végzett
ség
keresztyén életszemlélet 
és rendezett családi háttér.
A pályázatokat 1995. május 12-ig vár
juk az iskola címére: 4400 Nyíregyhá
za, Szent István u. 17-19. 

_________________ 1________________

Az Evangélikus Börtönmisszió csen
des imája a Zsolt 102,21. alapján: 
„Meghallja a rabok sóhaját” . A homá
lyos zárkákban 20 000 rab él hazánk
ban. Mennyi könny és sóhaj! Akiket 
megkárosítottak, megsebeztek, harag
gal gondolnak rájuk. Odabent azon
ban nagyon szerencsétlenek, kétségbe
esettek, leépülnek testileg-lelkileg. 
Imádkozzunk értük, hogy a misszión 
keresztül eléije szívüket az az Isten, aki 
„meghallja sóhajukat”.

OROSZLÁNY
Március 19-én, böjt 3. vasárnapján a 

délelőtti 10 órás istentisztelet keretében 
ad hálát a gyülekezet a megújított ha
rangozóberendezés és az oltár restaurá
lásának elkészüléséért. Az ünnepi is
tentisztelet szolgálatát Szebik Imre 
püspök végzi.

SZEPETNEK
A szepetneki egyházközség gyüleke

zeti házának ünnepélyes alapkőletétele 
március 25-én, szombaton du. 2 órakor 
lesz dr. Harmati Béla püspök szolgála
tával.

Az ünnepélyes alkalomra minden 
érdeklődőt szeretettel vár a gyüleke
zet.

A kirándulók missziói ökumenikus 
összejövetelén március 12. du! 4 órakor 
ismertetésre kerül Kunszt Irén kínai 
szolgálata evangélikus teológusok elő
adásában Fischl Vilmos vezetésével. 
A zuglói ref. templom mögötti imate
remben (Bp. XIV. Limanova tér 11. 
sz.)

A Keresztény Ökumenikus Baráti 
Társaság rendezvényei:
Ökumenikus Munkacsoportban dr. 
Papp Irén előadása, „Legyen meg a te 
akaratod” -  címmel március 13-án, du. 
6 óra. Schweitzer Otthon XIV. Hermi
na út 51. ökumenikus bibliamagyará
zat március 18., szombaton dú. fél 5 
órakor a kispesti katolikus plébánia 
közösségi termében (XIX., Kisfaludy 
u. 42.)

A Keresztény-Zsidó Társaság rende
zésében Szilárd Gyula iparművész kiál
lításának megnyitása lesz a Hotel Ta
vernában (V., Váci u. 20 .1. em.) „Szól
jatok a törvény világosságával” cím
mel. Megnyitja Donáth László lelkész, 
országgyűlési képviselő. (Megtekinthe
tő március 12-17. között.)

Wimmer Gyuláné jogász, közgazdász 
előadása Wallenberg tolmácsa voltam 
-  címmel a MZSKE klubjában lesz 
(VII., Garay u. 48.) március 16-án, csü- 

■ törtökön du. 6 órakor.

Szeretettel kérem azokat a Testvére
ket, akik 1940. Pünkösd ünnepén Mis
kolcon, Duszik Lajos esperes úr vezeté
sével velem együtt konfirmáltak, szíves
kedjenek március 31-ig értesítést külde
ni. Szeretném, ha 55 év után ismét egy
más kezét fogva közösen járulnánk az 
Úrasztalához Miskolcon a fiatal konfir
mandusokkal. Időpontot, mely előrelát
hatólag április 23-a, később pontosan 
közlöm. Jelentkezéseket írásban vagy 
telefonon nagy reménységgel várom.

Burghardt Eta Ózd, Istenmező út 3.
Telefon: 48-411-134

AZ EVANGÉLIKUS 
ÉRTELMISÉGI MŰHELY 

legközelebbi találkozása március 
22-én, szerdán este fél 7-től fél 9-ig 

lesz a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében. 
Előadás megbeszéléssel:

A technika helye életünkben és 
keresztény értékelése 
Előadó: Poós László 

Áhítatot tart: Madocsai Miklós 
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk 

és várunk.

KISPEST
A lelkészi hivatal telefonszáma he

lyesen: 282-2377. A lelkész lakásának 
telefonszáma: 178-0859.

HALÁLOZÁS
Lágler Béláné sz. Varsányi Éva, a 

volt porrogszentkirályi esperes özvegye 
és Varsányi Mátyág, volt budavári lel
kész leánya 73 éves korában elhunyt.

Temetése március 6-án volt a Farkasré
ti temetőben, szülei sírja mellett. „Bol
dogok, akik házadban laknak, szünte
lenül dicsérhetnek téged.” Zsolt 84,5.

♦
Döbrentey Gyula, a zalaegerszegi 

gyülekezet presbitere és gondnoka éle
tének 74. évében elhunyt. Temetésén 
január 4-én a gyászoló családon kívül 
végső búcsút vett a barlahidai és a zala
egerszegi gyülekezet a feltámadás re
ményében. A vigasztalás igéje Kol 3,17 
alapján hangzott.

Apróhirdetés
Háztartásomba háromszor egy héten se

gítséget keresek. Tel.: 201-3230 17 órától.

Harang- és toronyóra-villamosítás, auto
matizálás, reális áron, garanciával. ORBÁN 
JÓZSEF Gyomaendrőd, Bocskai u. 31. 5500 
Tel./Fax: 66-386-840
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Krisztus példájával arra akar tanítani, 
hogy kegyelmi ajándékainkkal 

mi se gőgjünket és nagyravágyásunkat, 
hanem felebarátaink legjavát szolgáljuk.

Luther

A KERESZT, M INT TÁJÉKOZTATÓ
Irta: D. dr. Prőhle Károly

Százhúsz éve született idősb. D. dr. Prőhle Károly Rábabogyoszlón, 1875. március 17-én. A Soproni 
Evangélikus Hittudományi Kar professzora a Harangszó jubileumi (25.) évfolyamának 1934. április 

1-jei számában közzétett böjti cikkével emlékezünk meg születésének évfordulójáról.

A TARTALOMBÓL

ORSZÁGOS EGYHÁZI KONFERENCIÁK 
ÉS CSENDESNAPOK

ILUS NÉNI 90 ÉVES

„ÁRVA" BANDIKA

MEGKOPOTT KINCSEK A BÖJTI (JTON (3.)

A látás
Nincs ember, aki ne vágyódna arra, hogy 

körülnézzen a világban. Olyan jó  lenne sokat 
látni, bejárni, ismerni! Mégis egyre többször 
behunyjuk inkább a szemünket. Olyan fájdal
mas a látvány, hogy jobb nem ismerni. Tudo
mást sem szerezni róla.

Félek, hogy kisgyermeket vagy érzékenyebb 
embert nem is tudnánk hosszabb úton végigvin
ni a figyelmeztetés nélkül: ne nézz oda, ne fi
gyelj most, hunyd be a szemed, mert a látvány 
borzasztó. M a már nem vita tárgya, nem is 
ideológia kérdése, hanem ijesztő és fájdalmas 
tény: kegyetlenül megrontotta a teremtett vilá
got és magát az embert az önzés, az uralkodási 
vágy és semmitől vissza nem riadó gonoszság.

Nagyszüleim nyugodt, sétára invitáló keze 
ju t az eszembe. Meleg nyári délutánokon a va
káció minden napján végigvittek a Rába part
ján. Sohasem a töltés alatt sétáltunk, mindig a 
tetején. Különleges élmény volt, ahogy minden 
nap új és új szépséget fedeztek föl és m utattak 
meg nekem. Nem szemét szemét hátán, nem 
kivágott vagy derékbatört fák, nem pusztulás 
és égbekiáltó gondatlanság, hanem szép, friss, 
zöldellő ágak, pompás virágok és madárfészkes 
bokrok zenéje kísérte a sétát.

A következő nemzedék sok kis képviselőjével 
vonatozunk hazafelé. Ösztönös figyelmezteté
sen kapom magam. „Húzd föl az ablakot, és 
húzd le a sötétítőt!” A levegő élvezhetetlen, a 
látvány egyszerűen nem nézhető.

Bajba ju to tt a szemünk. A látni-vágyásunk. 
Jó lenne meghallani az ezredvég művészének 
vallomását hívő keresztyén füllel is: „síkba 
kényszerítjük a látványt, pedig annak valósá
gos szépsége többdimenziós” . A festőművész 
jogosult egyedül erre a tevékenységre, hiszen az 
ő művészetének éppen az a lényege, hogy a 
térben és testben csodálhatót felvigye a vászon
ra, és ott is élővé tegye.

A videó- és televízió-őrület kényszerétől 
szenvedő embereknek föl kellene ébredniük. 
A látásnak hitt nézés inkább üres tekintet, 
mintsem az Isten teremtette világ és az ember 
mélységét fürkésző szemek csodálatos munká
ja. Térben kellene tájékozódni. Több dimenzió
ban szemlélődni.

Ezen a vasárnapon magasabbra kell emel
nünk a tekintetünket. Befejezhetjük a földrené- 
zés rövidtávú kényszerét és lusta pótcselekvé
sét. Föl kell szedelőzködnünk, hogy elindul
junk egy magasabb pont felé, ahonnan már 
sokkal többet láthatunk. Ahonnan több tárul 
elénk a következő lépés szokványos félméreté
nél. Egy kis emelkedő után m ár egészen más a 
látvány. A felemelt fej, a magasba merészkedő 
tekintet javítja a kilátást. Ezen a vasárnapon fel 
kell fedeznünk a magasság dimenzióját. Az 
őszintén megnyíló szem pedig a legjobb kapcso
latteremtő érzékszervünk. A szemből sok min
den kiolvasható. A szemünkben benne hordoz
zuk egész valónkat. Ezen a vasárnapon fel kell 
fedeznünk a nyitott szem szépséget. Mert az 
egymásra néző, a környezetét őszintén látó em
ber tudja igazán megfogadni a zsoltáros útmu
tatását, mely az ezredvég technikától agyonkín- 
zott szemű emberének is szól:

„Szemem állandóan az Ú rra néz, 
mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.”

(Zsolt 25,15)

A szép ének szövege legyen mai 
imádságunk:

„Tanácsolj hát őrző szemeddel,
Taníts járnom  ösvényeden!
Bűnömet szélnek szárnyán vidd el!
Az vonta éjbe életem.
Gyújts csillagot, vess sugarat -  
Uram, mutasd meg utadat!”
(396. ének 4. vers)

Dr. Szabó Lajos

H a nem  alkalm azzuk is úton-útfélen és ha 
sokszor helytelenül alkalm azzuk is: kétségtelen, 
hogy vallásunk legkifejezőbb, legszentebb jelké
pe a kereszt. K eresztyénségünkből éppen a fő
dolog hiányzik m indaddig, am íg a kereszttel 
meg nem  barátkoztunk , am íg a kereszt azzá 
nem lett szám unkra, am ivé lennie kell, azzá a 
legfőbb tájékoztató jellé, mely egész életünknek 
és gondolkodásunknak  irányt szab. A zért szük
séges, hogy lelkiszemeink tekintete állandóan 
o tt csüngjön a golgotái kereszten. Az egyházi 
esztendő böjti időszaka, a nagyhét, különösen is 
nagypéntek ünnepe a  legnagyobb nyom atékkai 
hívja fel figyelm ünket a  keresztre, nem  azért, 
hogy a böjti napok  elm últával ismét másfelé 
forduljunk, hanem  hogy soha többé el ne felejt
sük. A  böjti időszak, a nagyhét, a nagypéntek 
csak alkalom , de m egbecsülhetetlen d rága alka
lom  arra , hogy a golgotái kereszt szemléletébe 
és jelentőségébe elmélyedjünk és m egtanuljunk 
m indenben ró la  tájékozódni. Próbáljuk meg ezt 
olyan röviden, ahogy lehetséges.

A  kereszt törzsfája m indenekelőtt lefelé utal, 
lefelé m u ta t a mélység irányába, a rra  a földre, 
amelybe belerögzíttetett. M icsoda hatalom  volt 
az, mely azt a keresztfát oda rögzítette a G olgo
ta  hegyére? Az em beri igazságszolgáltatás? Iste
nem, m icsoda igazságszolgáltatás volt az, mely 
azt az á rta tlan t azért ítélte el, m ert a  főpap es
kü  alatti felszólítására az Istentől kü ldö tt M es
siásnak, a K risztusnak, a lelkek királyának val
lo tta  m agát! Ennél a m egfontolásnál nagyot 
fordul az ügy. N em  Ő a bűnös, hanem  bűnös az 
az emberiség, mely ő t a keresztfára ju tta tta . 
Igen, a K risztus kereszthalálában az egész em 
beriség bűnös, tehát nem csak a főpapi tanács, 
nem csak K ajafás, nem csak Pilátus, nemcsak a 
szörnyű ítéletet végrehajtó katonák , hanem  az 
egész emberiség, az egész világ, mely azt az 
egyetlen Igazat k itaszíto tta  m agából és gonosz
tevőként ítélte el! A  K risztus keresztre ju tta tá 
sában foglalódik össze és tetőződik be az egész 
Istentől elfordult világ bűne s ebben benne van 
m indnyájunk és m indegyikünk vétke, az enyém 
és a  tied! M a sem állhat meg a  keresztfa előtt 
senki és nem  tekinthet a nagy Szenvedőre anél
kül, hogy szívében m eg n e  érezné: Én vagyok 
oka e nagy büntetésnek, H ogy a latrok kö z t ke 
resztre feszitnek , A m it, Uram, te szenvedtél he
lyettem : Én érdemeltem!

így  u tal a kereszt törzsfája a bűn mélységébe 
és tárja  fel elő ttünk  a bűn nagyságát, szörnyű, 
kárhozatos voltát! De ugyanez a törzsfa felfelé  
is m utat, a K risztusnak önfeláldozó szeretetben 
m egtört szívén keresztül a m egnyilatkozott 
egekbe, ahonnan  a kegyelem  igéje hangzik a bű
nös em beriség felé: M indenek megbocsáttattak! 
Isten kiengeszteltetett. M ost azért békéljetek

ORSZÁGOS 
PAPNÉ CSENDESNAP

Az ez évi országos papné csendesnapot m árcius 25-én 10 órai 
kezdettel tartjuk a budapesti Deák-téri Evangélikus Gimnázi
umban (Budapest V., Sütő u. 1. II. em.). Erre az alkalomra az 
erdélyi papné testvérek is meghívást kaptak.

Az útiköltséget és az étkezés díját az Országos Egyház fedezi. 
Valamennyi aktív, nyugdíjas és özvegy papné, valamint a lelkész
nők férjei jelentkezését szeretettel várja az Északi Pöspöki Hivatal 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.) március 11-ig.
A csendesnap programja:
1/2 10 Gyülekezés, énektanulás
10.00 Nyitó áhítat (IJn 4,7-9)

Szabóné Mátrai Mariann
10.30 Bemutatkozás
11.00 Előadás: Életforma, hivatás vagy foglalkozás-e a 

papnéság?
Előadó: dr. Frenkl Szilvia 
Korreferátum: dr. Hafenscher Károly

12.15 Ebéd
13.15 Csoportmegbeszélés
14.30 Cső port beszámoló
15.00 Papné-sors Erdélyben 

Tájékoztató: Kovács Erzsébet
15.30 A papnék által kitöltött kérdőívek kiértékelése: ifj. 

Hafenscher Károlyné
15.45 Aktuális kérdések

Szebik Imre
16.15 Záróáhitat (5 Mózes 10,12)

Sárkányné Horváth Erzsébet

meg Istennel, bűnösök! Ahol kiteljesedett a 
bűn, o tt tú láradó  bőséggel nyilatkozott meg a 
kegyelem. Ez a golgotái kereszt nagy üzenete, 
melyre csak egy igaz felelet van: H ála, hála N e
ked, megváltó Jézusom, -  hála ; hála Neked, Is
tenem, Atyám , hogy m egkönyörültél rajtam ! Ez 
alaphangja annak  az új életnek, mely a megvál
tó  kegyelemből fakad és az igazi életújulásnak 
nincsen más útja, csak ez: A k i a Krisztusban 
van, újjáteremtett lény az; a régiek elmúltak, íme 
mindenek megújultak.

Mindenek. Igen, mindenek számára innen, a ke
resztfán m egnyilatkozott végtelen isteni kegyelem
ből indulnak ki a megváltás, az új élet erői. Azért 
utal a kereszt vízszintes fája a szélesség irányában 
a  végtelenségbe. Krisztusnak a keresztfán kiterjesz
tett, átszögezett karjai az egész világot ölelik át.

Isten bűnbocsátó kegyelmét nem sajátíthatjuk el 
anélkül, hogy hitünk újra meg újra szeretetté ne 
válnék, olyan szeretetté, mely nem ismer határt és 
nem ismer akadályt. A Krisztus szeretete hajt min
ket. A  világnak sohasem volt szüksége annyi igazi, 
tiszta krisztusi szeretetre, m int napjainkban. Ma 
valósággal végtelen a tér, mely a keresztyén szerete- 
tet m unkára hívja. A krisztusi szeretetnek ezen 
végtelen munkamezején mindegyikünknek megvan 
a m aga helye és a maga feladata. Ezt lássuk meg 
a közelben és a távolban egyaránt - ,  és fogjunk 
hozzá!

így utal bennünket a kereszt állandóan a mély
ség, a magasság és a szélesség irányába, a bűnbá
natra , a  hitre és a szeretetre. Ez a három  mindig 
együtt hat a keresztyén életben s elválaszthatatlan 
egymástól, m int a kereszt két fája, m ert egy a forrá
sa mind a három nak: a megfeszített Krisztus. Eb
ben van Konstantin látomásának örök igazsága, 
mely m a is azt mondja Krisztus küzdő seregének: 
A kereszt jelében tied a győzelem.

Reflektorfényben lelkészképzésünk
Még a múlt év végén határozta el az Országos Presbitérium, hogy a 

szokásos évi két rendes ülésén kívül -  amikor elhangzanak az éves beszá
molók -  még legalább két ülést tartanak évente. Ezek tem atikus ülések 
legyenek, amikor egyházunk életének egy-egy területét állítják reflektor- 
fénybe, hogy egyrészt minél teljesebb legyen az információ arról a terület
ről, másrészt ahol arra szükség mutatkozik, gyors intézkedést tehessen 
egyházunknak ez a vezető szerve. Március 3-iki ülésén ezért került napi
rendre a Teológiai Akadémia (Hittudományi Egyetem) munkájának, álta
lános helyzetének az ismertetése.

Dr. Reuss András rektor jelen
tésben tekintette át az Akadémia 
munkáját. Isten iránti hálával szólt 
zavartalan munkájukról, arról, 
hogy vannak oktatók és hallgatók, 
épületeik és anyagi javaik, de kö
szönetét mondott „az elmondott 
imádságokért, a felelősségteljes 
szóért, a kritikus figyelemért, gyü
lekezeteknek a segítőkészségért, 
mellyel felkaroltak és tanácsoltak 
teológusokat.” A jelentés számos 
kérdést vetett fel és válaszolt meg, 
de feltárta azokat a pontokat is, 
ahol segítségre, jó megoldásokra, 
előre néző intézkedésekre van 
szükség. A presbitérium tagjai szá
mos hozzászólásban kérdeztek és 
ajánlottak a felvetődött problé
mákra megoldásokat.

Őszintén szólt a rektor jelentése 
a tanári utánpótlás kérdéseiről. 
A tanárok „teljesítőképességük 
határán, idői-, energia- és szellemi 
tartalékok nélkül” végzik minden-* 
nap munkájukat. Heti 10 óra elő
adás, vizsgaidőszakokban mintegy 
160 vizsgáztatás és az írásbeli mun
kák értékelése tölti ki idejüket. 
Ugyanakkor „nem megoldott a teo
lógiai tanári utánpótlás, különösen 
olyan követelmények mellett, ame
lyeket a felsőoktatási törvény elő
ír. Az utánpótlás csak áldozattal, 
egyes személyek és egész egyhá
zunk áldozatával nevelhető fel. 
Nem lehet ma elvárni a lelkészek 
túlterheltsége mellett, hogy valaki 
»fölösleges szabadidejében« szép 
lassan felkészül a tanári szolgálat
ra. A felsőoktatási törvény szerinti 
doktori fokozat és a habilitáció 
megítélése éveken át való felkészü
lést követel meg előfeltételként. Az 
idő azonban sürget, mert a tanári 
kar átlagéletkora jelenleg 61 év.” 
(A habilitáció az „oktatói alkal
masságot” jelenti!)

Ugyancsak az új felsőoktatási 
törvény íija elő, hogy határidőre el 
kellett készíteni az Akadémia 
Szervezeti és Működési Szabályza
tát (SZMSZ), mely időre el is ké
szült, tanulmányozta és vélemé
nyezte az Országos Presbitérium 
néhány tagja és az Országos Akk- 
reditációs Bizottság is véleményt 
nyilvánított. E vélemények beépí
tése után alakult ki végleges szöve
ge. A SZMSZ-ről, tartalmáról és 
hatálybalépéséről a zsinat is intéz
kedett, amikor legutóbbi üléssza- 
kán elfogadta az Evangélikus Teo-

lógiai Akadémiáról szóló egyházi 
törvényt. A hatályba léptetés való
színűleg a júniusi zsinati ülésszak 
után történik majd meg. (Az 
SZMSZ-ről egyik következő szá
munkban közlünk majd többet, 
megalkotóival való beszélgetés 
formájában!)

Az Akadémia tanulmányi rend
jéről megtudtuk, hogy egyik fon
tos probléma a modern nyelvek 
ügye. A nyugati és a skandináv 
országokban, ha valaki a középis
kolát elvégzi, már egy, esetleg több 
nyelven is ért és beszél. Nálunk 
feltétlenül szükséges legalább a kö
zépfokú nyelvismeret, hiszen mind 
a tudományos munkában, mind 
pedig az egyházi kapcsolatainkban 
elengedhetetlen a nyelvek ismerete. 
Ide tartozik az a kérdés is, hogy mi 
a minimuma a tanulmányi köve
telményeknek, mely alatt már va
laki nem folytathatja tanulmánya
it? És ide tartozik az a kérdés is, 
hogy vajon azok lesznek-e jó  és 
hűséges lelkészek, akik az Akadé
mián jó  tanulmányi eredményt ér
nek el? Ez a probléma különben 
felveti az „eszményi lelkész”- 
kérdését is. A rektor így fogalmaz
za meg saját véleményét: „szeret
ném a lelkészt olyan szakembernek 
tudni, aki a bibliai üzenetet és az 
egyház tanítását hitelesen szólaltat
ja  meg, a keresztyén élet és hit kér
déseivel hozzáértően foglalkozik, és 
képes arra, hogy a különböző korú, 
műveltségű és beállítottságú embe
rekkel párbeszédet folytasson."

A jelentés foglalkozott a „lel
késznevelés’’ ügyével is. A lelkész
nevelést nem lehet elvitatni a teoló
gia tudományától, de az is elkép
zelhetetlen, hogy tudomány nélkül 
neveljünk lelkészeket. Ezért fontos

a két intézmény, az Akadémia és a 
Teológus Otthon szerves és testvé
ri kapcsolata. „A feladat csak 
együttes erővel oldható meg: Aka
démia és Otthon, teológiai tanárok 
és otthonigazgató együtt. Gyüleke
zeti lelkészek és teológiai tanárok 
együtt... nemcsak a teológiai taná
rok nevelik a jövő lelkészeit, hanem 
egész egyházunk. Kérdés, hogyan 
szocializálja, építi be, szoktatja, ne
veli egyházunk lelkészein, espere
sein, presbiterein, felügyelőin ke
resztül a teológiai hallgatókat?”

Zászkaliczky Pál otthonigazga
tó is hozzászólt e kérdéshez és ki
emelte, valóban „a hallgatókért 
mindenki felel” . Jó azt is tudatosí
tani bennük -  és ebben mindnyá
junknak egységesnek kell lenni -, 
hogy a lelkészi szolgálatban „a sze
mélyiségi jogok egy részéről ön
ként le keÜ mondani.”

Több felszólalás egyetértőleg 
szólt pl. a tudományos felkészült
ség és a pedagógiai képzés együtt- 
tartásáról, az önállóságra nevelés
ről, arról, hogy a fiatalok egy része 
az ifjúsági konferenciák hatására 
lesz teológiai hallgatóvá -  de 
amennyire szívesen vesznek részt a 
konferenciákon vajon milyen mér
tékben élnek benne a gyülekeze
tükben? Sokuknak hiányzik a 
„gyülekezetélménye”.

Az egyre szűkebb lehetőséget adó 
akadémiai épület tetőtérbeépítéssel 
bővíthető. Erre megfelelő támoga
tást szavazott meg a presbitérium. 
Külön téma volt az Akadémia há
romféle képzési formája: lelkész- és 
hittantanári nappali képzés és levele
ző hitoktatói képzés. Jó volt hallani 
a jelentést: 51 jelentkezés érkezett a 
következő tanévre.

Az ülésen és a beszélgetésen je
len volt a teológus ifjúság két kül
döttje is: Aradi György szénior és 
Joób Máté, a tudományos tanács
ba delegált hallgató is.

Egész egyházunk neveli a jöven
dő lelkészeket -  erről ne feledkez
zünk meg imádságunkban sem és 
a velük való érintkezésben, szemé
lyes kapcsolatokban sem.

Tóth-Szöllös Mihály

MEGHÍVÓ
A Pesti Evangélikus Egyházmegye újonnan megválasztott esperesét 

SZIRMAI ZOLTÁN
fasori lelkészt ünnepi istentisztelet és rendkívüli közgyűlés 

keretében iktatja be tisztébe 
dr. HARMATI BÉLA, 

a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke 
m árcius 26-án , vasárnap du. 3  ó ra i k e zd e tte l  

a  fa s o r i  evangélikus tem plom ban  (VIII., Városligeti fasor 17.). 
Erre az ünnepi alkalomra szeretettel és tisztelettel meghívjuk. 

A Pesti Evangélikus Egyházmegye 
Elnöksége
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F I A T A L O K N A Kj f e  GYERMEKEKNEK

Amikor Anya elment, szomorú voltam.
Tudtam, csak pár hét, és újra visszajön, 
de addig mégis nagyon fog hiányozni...
„Majd hívlak, Kicsim” -  mondta búcsúzóul.
És tényleg, minden este pontban hétkor 
megszólalt a telefon, s összekötött minket 
a láthatatlan kábelek hosszú-hosszú fonala.
Ha hangját hallottam, nyomban úgy éreztem, 
itt van velem, és fogja a kezem; ahogy beszélt, 
megjelent előttem a szeretett, mosolygós arc.

Hiányzol, Istenem!
Hiányzik, hogy nem láthatlak, nem foghatom meg 
erős, biztonságot adó atyai kezeidet.
De mégis, örömmel, tudva, hogy itt vagy velem, 
szólítalak, a láthatatlan telefonba suttogva szavaimat: 
„Mi Atyáink, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a Te neved...”

BIBLIAI „KI-KICSODA”

István

Az első keresztyén gyülekezet Jézus mennybemene
tele után Jeruzsálemben jött létre. Az apostolok, Jézus 
tanítványai, hirdették az evangéliumot, prédikáltak, 
tanúskodtak Jézus életéről, kereszthaláláról és feltá
madásáról. Azért, hogy az apostolok több időt szen
telhessenek ennek a feladatuknak, és ne kelljen min
denről nekik gondoskodni a gyülekezetben, a jeruzsá- 
lemi keresztyének kiválasztottak hét férfit. Ők lettek 
azok, akik a gyülekezetben ellátták a gyakorlati fel
adatokat. Ezeket a férfiakat nevezték diakónusoknak. 
István is közéjük tartozott. A Biblia azt írja róla, hogy 
erővel és kegyelemmel telve, nagy csodákat is tett a 
nép között. A zsinagóga egyes tagjai megpróbáltak 
vitába szállni vele, de István bátran kiállt hite mellett. 
Amikor elkezdett Jézusról beszélni, és arról, hogy 
amint régen a prófétákat üldözték, úgy üldözik most 
hallgatói Krisztust és tanítványait, azok befogva fülü
ket, rátámadtak. Kivitték őt a városon kívülre, és 
megkövezték. Ő volt az első keresztyén, akinek a 
Jézusról való bizonyságtétele miatt kellett meghalnia. 
Ezért Istvánt az első keresztyén vértanúnak is nevezik. 
A tömegben ott volt Pál is, aki később a keresztyének 
üldözőjéből apostollá lett. Akkor ő vigyázott azok 
ruháira, akik Istvánt -  nekigyűrkőzve -  kövekkel 
dobálták. A vértanú diakónus utolsó szavai ezek vol
tak: „Uram, ne ródd fe l nekik ezt a bűnt!"

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Komplikált!
Játékunkban minden számjegynek 1-től 9-ig van 

egy megfelelője a betűk között. Első lépés a feladat 
megoldása felé az, hogy meg kell találnotok, melyik 
számnak melyik betű a párja. (Tehát összesen kilenc 
betű szerepel a játékban, én mindegyiket egy számmal 
jelöltem.) Azt, hogy melyik szám melyik betűnek a 
megfelelője, úgy tudhatod meg, hogy behelyettesíted 
a számmal jelölt szavakat az általam megadott mon
datokba. További komplikált magyarázkodás helyett 
inkább bemutatok egy példát:

„3647 volt az a város, ahol Jézus a vizet borrá változ
tatta." Ebben az esetben 3 = K, 6 = á, 4 = n , 7 = a. 
Akkor pedig ha azt kérdezném, ki az a „7447“, a 
válasz természetesen az lenne, hogy ANNA. De ez 
csak példa volt!

Most jön a feladvány:
„A Biblia leírása szerint 1213 volt az első ember.

A Biblia leírása szerint 1754 volt az első gyilkosság

áldozata. A nép kérésére 1689 aranyból borjúszobrot 
készített a pusztában.”

Ha mindez igaz, akkor ki volt 41719, és mit tudsz 
róla?

Megfejtéseiteket a lap dátumát követő keddig adjá
tok postára!

H u morzsák
A rendőr megállít egy kocsit, mert vezetője szabály

talanul közlekedett. Amikor behajol az ablakon, látja, 
hogy a kormánynál volt hitoktatója ül. Mivel rég nem 
találkoztak, nagyon megörül neki, de azután eszébe jut, 
hogy neki bizony most büntetnie kéne.

-  Emlékszik még, tisztelendő úr, hányszor büntetett 
meg engem gyerekkoromban, és hogyan ?

-  Emlékszem -  neveti el magát a lelkész.
-  Hát akkor menjen most szépen haza, és írja le 

ötvenszer egy papírra, hogy elsőbbségadás kötelező.

*

A gyerekek hittanórán dolgozatot írnak, „Mi leszek, 
ha nagy leszek?" címmel. Karcsi írása:

-  En rendőr szeretnék lenni, hogy segíthessek az 
embereken.

A hitoktató a következő megjegyzést írja a dolgozat 
alá:

-  Akkor kezdd máris a testvéreddel, Robival. O 
ugyanis bankrablónak készül.

A gyermek rovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

IFJÚSÁGI KONFERENCIÁK
Közöljük a konferenciák időpontjait, hogy időben jelentkezhessetek. (Következő számunkban folytatjuk a 

KIE-konferenciák közlésével.)

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI KONFERENCIÁK 
Az országos konferenciák jelentkezési rendje a ta

valyihoz hasonló. Abban bízunk, hogy ezzel a formá
val továbbra is ki tudjuk küszöbölni a túl magas 
létszámot, eleget téve ezzel a fogadó otthonok kérésé
nek. Itt szeretnénk azt is biztosítani, hogy a felvettek 
valóban meg is jelenjenek azokon a konferenciákon, 
amikre jelentkeztek.

Gitártábor
július 21-29. Keszőhidegkút 

Fúvóstábor
július 20-30. Kismányok 

Családos tábor
augusztus 13-19. Balatonszárszó

A jelentkezés szabályai a következők:
1. A jelentkezés a jelentkezési lapon történik.
2. A jelentkezés határideje: április 15.; Magyaror

szági Evangélikus Egyház Ifjúsági Osztály 1085 Buda
pest, Üllői út 24.

3. A felvételek esetleges elutasítását vagy átirányítá
sát az érintettek 1995. április 30-ig megtudják. Az erre 
szóló esetleges reklamálást május 10-ig tudjuk figye
lembe venni.

4. A véglegesen felvettek a konferencia előzetes 
anyagát május 20-ig megkapják.

5. A felvétel csak a konferenciadij előzetes, előre 
megküldött postautalványon történő befizetésével 
válik érvényessé. A konferencián csak a befizetett 
utalvány ellennyugtájával tudjuk fogadni a jelent
kezőket. Amennyiben egy jelentkező befizeti a 
részvételi díjat, de nem jelenik meg, az összeget 
nincs módunkban visszafizetni. Esetleges akadá
lyoztatás esetén a jelentkező helyét a gyülekezet 
betöltheti mással is.

6. A konferencia díja: Egységesen 3000,- Ft +  ágy
nemű.

Fontos: A helyszínen nem lehet a konferencia díját 
befizetni.

7. Az Országos Egyház ugyan lehetőségeihez mér
ten támogatja a rászorulókat, de szívesebben ven
nénk, ha ezt a gyülekezetek a maguk missziós költsé
geiből gazdálkodnák ki. A központi segítséget a kon
ferenciadíjak módosításával tudjuk megadni. A kérel
meket a jelentkezési lapon néhány mondatos indok
lással lehet benyújtani.

Az országos ifjúsági konferenciák időpontjai: 
Gyenesdiás G 1: július 2-8. Fatalin Helga az idén 

konfirmáltak részére 
G2: július 9-15. Baranyay Csaba 
G3: július 16-22. Koczor György vezető egyéniségű 

fiatalok részére
G4: augusztus 13-19. Deme Dávid 
G5: augusztus 20-26. Koczor Tamás 
Piliscsaba P l : július 16-22. Rihay Szabolcs 
P2: augusztus 6-12.
Balatonszárszó S Í : augusztus 20-26. Fabiny Tamás 

felnőtt ifjúság
S2: augusztus 27-szeptember 2. ifj. Hafenscher Ká

roly felnőtt ifjúság 
Gimnazista tábor 
augusztus 7-13. Krámer György 
Országos csendesnapok: 
március 18. Deáktéri Gimnázium 
szeptember 30.

A ME VISZ NYÁRI PROGRAMJAI

BARKA alkalmak:
Mozgássérült tábor 

július 2-12. Zánka és Budapest 
július 3-12. Kemenesmihályfa 
július 18-27. Csákvár 
július 28-augusztus 6. Csákvár 
július 22-30. Kemenesmihályfa 
augusztus 4-13. Kemenesmihályfa

Nevelőotthonos tábor 
augusztus 10-21. Farkasgyepű

BÓBITA tábor 
július 13-20.

A táborokkal kapcsolatban érdeklődni lehet a ME- 
VISZ irodán, hivatali időben (H, P 9-12, K, Cs 16-19, 
Sz 9-16)

1085 Bp., Üllői út 24. Tel./fax.: 113-89-25

Teológusok szervezésében ifjúsági tábor lesz Csák- 
váron, augusztus 14—20-ig. Elsősorban 14-18 évesek 
jelentkezését várjuk. Érdeklődni lehet a következő j 
címen: Blatniczky János Dániel és Győri Péter Benjá- i 
min, Evangélikus Teológus Otthon, 1147 Budapest, í 
Lőcsei út 32. Telefonon: 06-28-370-967. (Győri Ta4® 
más) A jelentkezéseket a fenti címre kérjük. E
___________________________________________

IFJÚSÁGI VEZETŐK TALÁLKOZÓJA fcf«•n 1
Február 20-25. között volt Budapesten a határokon túliE 

evangélikus ifjúsági vezetők találkozója. Erről kaptuk az\i 
alábbi írást és következő számunkban közöljük a találkozó' 
nyilatkozatát és a sajtótájékoztató eseményeit.

Utolsó este volt, öt hosszú és kemény nap után. Kezem
ben az üres kérdőívekkel, végigfutott agyamon az a nagyon 
sok öröm és bánat, ami ez idő alatt történt. Átgondoltam 
azt a rengeteg szervezési hibát és ezek sokszor túl kritikus 
visszajelzését, és fáradtan, remegő kézzel osztottam ki a 
lapokat a legilletékesebbeknek, a résztvevőknek. Most el
dől, hogy mit vettek észre a szégyellni való kulissza mögötti 
történésekből és mit jelentett számukra ez a találkozó.

Félek és egyedül vagyok. Tizenhárom magyar fiatal 
(Erdélyből, Szlovákiából, Vajdaságból) most őszintén leír
ja, mit jelentett egymással, „magyarországiakkal”, Bárka, 
börtönmissziói, KIÉ munkatársképző, könyvterjesztési, 
Video stb. szolgálatokkal találkozni. Feszülten várom, 
hogy az értékelés mihamarabb a kezemben legyen és végre 
megnyugodhassak, mert most már a negatív eredmény is 
segítene, csak legyen már vége a bizonytalanságnak.

Előttem fekszenek a rendre kitöltött lapok, hamar meg
találom a legfontosabb kérdést:

Mi volt számodra legfontosabb ezen a konferencián érzel
mi szempontból?

Az egyiken ez állt: Az egyedüllét nem a legjobb dolog! 
Ezen a konferencián kiderült, hogy tudtunkon kívül is gon
dolnak ránk, és távolról is segítik munkánkat. Ez biztatás 
számomra.

Valami nagyot, korszakalkotót szerettünk volna csinál
ni és visszagondolva -  a tömény programok ellenére -  
mégis többet" káphattunk: határok és távolságok éllenére 
is testvérek vagyunk.

PÁLYÁZAT
Az Ifjúsági Bizottság a tavaly beérkezett ifjúsági 

offertórium összegét idén is szeretné szétosztani pályá
zat formájában.

A pályázat célja: Evangélikus ifjúsági csoportok nyá
ri konferenciáinak támogatása 

Szétosztható összeg: 300 000,- Ft 
Pályázati feltételek:
1. Pályázni csak a megjelölt célra lehet.
2. A pályázati űrlap pontos kitöltése.
(beszereztető: Marton Tamás 1085 Budapest, Üllői

út 24.)
3. Határidők pontos betartása.
Beadási határidő: április 7.
Elbírálás: április 30-ig.
Az elbírálást az Ifjúsági Bizottságból alakult bíráló 

bizottság végzi.

Hát ahogyan a csodák jönnek...
(Gondolatok VITUS B. DRŐSCHER „Bibliai állatcsodák” című, a közelmúltban magyar nyelvei

is megjelent könyvéről)

vitus b. drőscher

A szerző neve nem ismeretlen. Lipcsében született 
1925-ben. Állattant és pszichológiát tanult. 1954 óta 
publikál. Műveit eddig 17 nyelvre lefordították már,

több mint 5 millió példányban. A „Bibliai állatcso
dák” című munkája az Ótestamentum világába vezeti 
el az Olvasót. Kiderül, hogy még a hívek által is 
nem egyszer kételkedve olvasott, csodásnak bemu
tatott jelenségek hátterében a természettudomány 
bámulatosnak tűnő tényei vannak. A bibliai sorok 
igazolást nyernek, mégpedig a. legapróbb részlete
kig menően.

Heisenberg óta tudjuk, hogy veszélyes vizekre evez, 
aki a tudomány és a hit sokak szerint kibékíthetetlen 
ellentéte közé irányítja hajóját. A tudomány és a hit 
az igazságnak (a valóságnak) két teljesen különböző 
területét vizsgálja. A tudós feladata, hogy kiderítse: 
mi igaz és mi hamis. A teológus feladata, hogy rámu
tasson: mi a jó és mi a rossz. Végzetes tévedések 
áldozataivá válunk, ha erkölcsi igazságainkkal akar
juk fölülbírálni a tudományos igazságokat. De ugyan
ilyen képtelenség, ha tudományos igazságokkal aka
runk eldönteni erkölcsi kérdéseket.

Vitus B. Drőscher ügyesen kikerüli ennek a csapdá
nak mindkét irányú eshetőségét. Nem keveri össze a 
két szóban forgó területet. Könyvének műfaja lénye
gében tudományos ismeretterjesztés. Nem a bibliai 
állításokat akarja mindenáron igazolni. Kutatásaival 
megmarad a tudomány területén. Könyvének külö
nös „csengést” az ad, hogy ezek a legújabb eredmé
nyek a bibliai kijelentésekkel is harmóniában vannak.

Iskolai és gimnáziumi hitoktatásban különösen jól 
használható kiegészítő könyvként. Mégpedig feleke
zeti hovatartozástól függetlenül. Eddigi tapasztala
taim szerint tanárok és diákok nagy érdeklődéssel 
hallgatták német biológusunk fejtegetéseit. Nem egy 
unalomra Ítélt hittanórát lehet megmenteni ennek a

könyvnek a segítségével. A teremtés, a tízcsapás, a 
kivonulás történetét, Dániel és Jónás esetét és a cso
dálatos halfogás körülményeit tárgyalja mindenki 
számára fölfoghatóan, közérthetően.

A FORDÍTÓ ajánlásával tesszük le egyházunk asz
talára a Könyv- és Lapkiadó Vállalat gondozásában 
most megjelentetett szép könyvet, amelyet „mindenki
nek érdemes elolvasni. Senki nem bánja meg! Meglepő, 
sőt elkápráztató jelenségeket láttat meg. Az állatbará
tok alig ismert állatok elképesztő adottságait és maga
tartását csodálhatják meg. A természetvédők a bioló
gus által hatványozottan igazolva látják törekvéseik 
létfontosságát. . . .A  vallásos emberek a Teremtő Isten 
csodáit látják megmagyarázva úgy, hogy azok mégis 
isteni csodák maradnak. ... Végül és nem utolsósorban 
az állatvilágból vett példákkal mutatja meg, hogyan 
segítsük mi is egymást és hogyan védjünk meg minden 
élőlényt, s a természetet. Éljünk békességben egymás
sal. Kicsi és nagy, ember és állat, mi ugyanis mindnyá
jan Isten teremtményei vagyunk e földön."

A könyv 25 biblia csodához nyújt természettudo
mányos magyarázatot. És egy közülük már újtesta- 
mentumi...

Weltler Sándor

JELENTKEZÉS
EGYHÁZI ÓVODAI CSOPORTBA

A Budapest X., Ászok u. 1-3-ban működő 
önkormányzati óvoda egyházi (protestáns) csoportja 
4 éve működik. Az új tanévre lehet még jelentkezni 

a Kőbányai Evangélikus Gyülekezeten keresztül. 
Határidő: 1995. május 10. Cím: 1102 Budapest, 

Kápolna u. 14. Az óvoda felvesz keresztyén 
elkötelezettségű óvónőt; jelentkezni ugyancsak 

a fenti címmi letet.

JUBILEUM
Hetvenötödik előadásához érkezett az Evangélium 

Színház. Ez alkalomból üdvözölte a színház rendező
jét, Udvaros Bélát és társulatát dr. Harmati Béla 
püspök az alábbi levéllel:

*

Tisztelt Rendező Úr!
Kedves Barátom!

Az Evangélium Színház mai előadása alkalmából, 
amikor az elmúlt évek hősies áldozatvállalásai, akadá
lyokat nem ismerő hivatástudat és a magyar, valamint az 
egyetemes emberi kultúra érdekében tett dicséretes erő
feszítések nyomán a társulat elérkezett a hetvenötödik 
fellépéshez, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa és a Magyarországi Evangélikus Egyház nevé
ben szeretettel gratulálok. Egyházaink és a magam nevé
ben köszönöm azt a csodálatos és sokak számára ma sem 
egészen érthető valóságot, hogy ez a színház létezik, 
játszik, szolgálja azokat a nemes hagyományokat, ame
lyeket az eddig előadott darabok írói szolgálni akartak.

Sokan ma nagyon egyoldalúan elemzik és értik a 
magyar valóságot úgy, hogy egyedül és elsősorban min
den csak a pénztől függ. Minket nem csupán Jézus szava 
figyelmeztet arra, hogy „nemcsak kenyérrel él az em
ber”, hanem az a tény is, hogy ahogyan egy ház építésé
hez nem elegendő a materiális oldal, beton, tégla, fa  és 
vas, hanem kell ízlés, vízió, környezethez való alkalmaz
kodni tudás, úgy egy ország építéséhez sem elegendő a 
gazdasági mutatók jobbítása csupán. Kell a tradíciók 
őrzése és újraformálása, erkölcsi alap és humánus érzés, 
közösségi élmények és múltunk értékeire építő együttes 
jövőkép. Megköszönöm és nagyra értékelem az Evangé
lium Színháznak az isteni és emberi szeretet, az egyete
mes és magyar kultúra értékeinek terjesztése terén vég
zett szolgálatát. Büszkék vagyunk, mert magunkénak 
tarthatjuk ezt a színházat!

Isten áldja és segítse munkájukat, adjon sok sikert és 
még sok-sok szép előadást!

Tisztelettel: 
Dr. Harmati Béla 

evangélikus püspök



O RSZÁG O S EGYHÁZI KONFERENCIÁK  
ÉS CSEN DESNA PO K

A konferenciákról szóló tájékoztatást azzal a szándékkal tesszük közzé, hogy híveink időben tudjanak 
jelentkezni.

Evangélikus Élet 199s. m á r c i u s  19,

Ilus néni 90 éves

O R SZ Á G O S DIAK Ó NIAI
EVANG ÉLIZÁCIÓ S
KONFERENCIA

A Diakóniai Evangélizációs 
Konferenciát június 26-29-ig 
tartjuk  Gyenesdiáson.
Részvételi díj: 1200,- F t. Je
lentkezni lehet: 1995. m ájus 20- 
ig ifj. Kendeh György diakó
niai ügyvivő lelkésznél. 1134 
Budapest, K assák L. u. 22.

Elsősorban azok jelentkezését 
várjuk, akik a diakóniai szolgá
lat elkötelezetjei gyülekezetük
ben vagy intézményekben.

KATECHETIKAI
SZ E M IN Á R IU M

Július 3-8. (hétfő ebédtől 
szom bat ebédig)
Helyszín: Evangélikus Teológiai 
Akadém ia és O tthon, Budapest 
Vezető: DR. TA K Á CSN É K O 
VÁCSHÁZI ZELM A  (délelőtti 
kurzus): 32 gyermek-bibliaköri 
előkészítő az ÁpCsel. anyagából 
SO LY M Á R  G Á B O R  (délutáni 
kurzus): 32 gyerm ekórai előké
szítő a H azai Protestáns Egy
háztörténeti Q uartett anyagá
ból („Szeresd hazádat és egy
házadat -  ism erd meg m últját 
is!”)
Részvételi d íj : 2200,- F t (ellátá
sért) =  reggeli 80 ,- ebéd 200,- va
csora 120,- F t, 1250,- F t (szállá
s é r t ^  napi 250,- F t, 200,- F t 
(ágyhuzatm osásért, ha  nem ho
zunk sajátot)
Jelentkezés: Bp. Pestszentlőrinci 
Ev. Leik. H ivatal 1183 Budapest 
XVIIL, K ossuth L. tér 3. (290- 
6408) 1000,- F t jelentkezési díj 
postai utalványon történő befize
tésével, mely összeg a részvételi 
díjba beszámít. Határidő: 1995. 
m ájus 31.................>■ 1 •iiJitit1 rv* .'aUUÍJÜ

A Fasori Evangélikus G im ná
zium dísztermében (Budapest 
VII., Városligeti fasor 19-21.) 
április 1-én szom baton, de. 10 
órától, du. 4 óráig tartjuk

a hitoktatók III. találkozóját
Jelentkezés: D r. M un tag An- 

dorné fasori lelkésznél március
18-ig 1071 Budapest, Dam janich 
u. 28/B. Tel.: 3-222-806

Aki későn jelentkezik, an 
nak nem  tu dunk  ebédet b izto 
sítani.

Az ebédet és az útiköltséget az 
Országos Egyház fedezi.

A VI. NYÁRI
H ITO K TATÓ K ÉPZŐ
TANFO LYAM

-  a Budai és Pesti egyházme
gye rendezésében -  július 31-től 
augusztus 8-ig lesz az Evangéli
kus Teológián. (1141 Budapest, 
Rózsavölgyi köz 3.).

Részvételi díj: étkezés napi 
400 ,- F t, szállás napi 250,- F t. 
Az ellátás költségeihez az O r
szágos Egyház is hozzájárul.

A  tanfolyam  július 31-én, 
hétfőn du. 4 ó rak o r kezdődik, 
és augusztus 8-án, kedden ebéd 
u tán  fejeződik be. -  A ugusztus 
2-án, szerdán Ó V O D A I napot 
tartunk .

A tanfolyam  m ásodik felé
ben, pénteken délutántól az 
előadásokat és gyakorlati fog
lalkozásokat elsősorban dr. 
K W IR A N  M anfred profesz- 
szor, a braunschweigi Vallás
pedagógiai Intézet igazgatója 
tartja .

A ném et valláspedagógiai in
tézetek elsősorban h ittan tan á
rok, lelkészek továbbképzésé
vel, a h itok ta tás , konfirm áció 
stb. teológiai, m ódszertani és 
gyakorlati kérdéseivel foglal
koznak.

Jelentkezés: M ájus végéig, 
M issura T ibor ny. lelkésznél 
1114 Budapest, Bocskai u. 10. 
Tel.: 162-0240

A jelentkezőknek részletes 
p rogram ot küldünk. V árjuk 
m ind az eddigi, m ind új részt
vevők jelentkezését. Teológu- 

l( sok, j jiitp k ta tó i/h ittan tan ári 
„ szakra já ró k , h ito k ta tó k  és lel

készek szám ára is hasznos le
het a  tanfolyam on való részvé
tel.

*

FÉBÉ KONFERENCIÁK

A FÉBÉ Evangélikus Diakonisz- 
sza Egyesület ez évben két konfe
renciát szervez Piliscsabán a 
BÉTH EL Missziói O tthonban:

július 26-30-ig és augusztus 
16-20. között.
Jelentkezés: Varga G ábor gond
noknál június 25-ig, illetve július 
15-ig.
2080 PILISCSABA, Széchenyi 
u. 8-12. Tel.: 26/375-218

KÁNTO RK ÉPZŐ  
TANFO LYAM O K , FÓT

Egyházunk K ántorképző In té
zete (2151 F ő t, Berda József u. 
3. Tel.: 27/358-060) nyáron is 
megrendezi kántorképző tan fo 
lyam ait, kizárólag zenei elő
képzettséggel rendelkezők szá
m ára.
Június 26.-július 15-ig három he
tes
Július 17.—július 29-ig kéthetes 
Július 31.-augusztus 19-ig há
rom hetes
napi 500,- F t/fő  három he
tes =  10 000,- F t/fő  
kéthetes =  6500,- F t/fő

Jelentkezési határidő: 1995. m á
jus 1., az intézet címére.
K érjük gyülekezeteinket, hogy 
lehetőségeikhez m érten tám ogas
sák a  rászoruló jelentkezőket, 
hogy el tudjanak ju tni tanfolya
m ainkra.

M EGHÍVÓ

A Magyar Rákellenes Liga 
és a

Kelenföldi Evangélikus Gyülekezet 
1995. március 25-én 10 órakor 

CSENDESNAPOT tart
Helye: Budapest XI. kér., Bocskai út 10. 

(Megközelíthető a 4, 6 ,18 , 41, 47-es villamosokkal, 86-os busszal 
a Fehérvári úti megállóig)

Várjuk a gyógyult daganatos betegeket, hozzátartozókat és a betegség 
iránt érdeklődőket.

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Karner Károly professzor és felesége

A népessé vált család tagjai, a 
soproni gyülekezet, s mindazok, 
akik ismerik és tisztelik özvegy 
Karner Károlynét határokon belül 
és azon túl is, most szeretettel kö
szöntik őt 90. születésnapja alkal
mával, amelyet mindnyájunk örö
mére, Isten kegyelméből jó erőben 
és egészségben érhetett meg.

Ilus néni Sopronban született az 
ismert és köztiszteletben álló Dah- 
ner Samu városi főkertész és felesé
ge, Forster Ilona gyermekeként 
1905. március 29-én. A soproni 
„Szürkéknél” szerzett 1924-ben 
magyar és német nyelvű tanítói ké
pesítést. 1925-ben Gráf Samu igaz
gatósága alatt vált a soproni evan

gélikus népiskolánk tanítójává, 
ahol is az I—II. osztályos tanulók
kal foglalkozott. Még ma is sokan 
emlékeznek volt tanítványai közül 
az egykori fiatal, szép és kedves 
tanító nénijükre, aki őket az ábécé
re tanította. Pedagógus pályája 
azonban csak néhány esztendeig 
tartott, mert 1931-ben férjhez 
ment a soproni Hittudományi Ka
runkon rendkívüli tanárként mű
ködő dr. Karner Károlyhoz, a kő
szegi népiskolánk neves igazgatója 
fiához.

Én magam, mint viruló 35 éves 
fiatalasszonyt ismertem meg 1940 
őszén, aki akkor már három csinos 
leánykának volt boldog édesanyja.

Aki városát kiválóan ismerte és szerette
M editáció dr. Friedrich Károly tem etése után

A nyolcvanküenc éves korában 
elhunyt testvérünk azok közé tarto
zott, kiknek élete mélyen gyökere
zett a szülőföldben, szülővárosában 
és gyülekezetében. Hamvai mellett 
elhangzott ige (Róm 8,28), mely a 
bibliaolvasó útmutatónak aznapi 
igéje volt (febr. 6.), az Istent szere- 
tők-ről szólt. De az Isten iránti szere
tetünk kiindulópontja, alapja, hogy 
O előbb szeretett minket. Ezt tapasz
talta meg az égész városban ismert 
Kari bácsi már a szülői házban, az 
öt testvér közösségében. A tágabb 
közösségnek is örömöt akart szerez
ni, szolgálni az élet sokszínű gazdag
ságával a film megszállott hírnöke
ként, mint későbbi moziigazgató. 
Hazáját nem az elvont elméletek 
magaslataiban szerette, hanem a 
nyugati határváros sokféle „széljá
rást” átélt helyén. Nem hidegfényű 
csillagok rezdülései kötötték le a fi
gyelmét, hanem meleg fényű szem
párok csillogásában gyönyörködött. 
A páratlan városismeret és szeretet 
meleg fényével ismertette meg or- 
szág-világ előtt a civitas fidelissimát, 
mint idegenvezető. Isten hűsége a 
leghűségesebb városban olyan hű
séggyökereket erősített szívében, 
hogy válságos idejében sem hagyta 
az őt felnevelő szülővárosát, mind
halálig szolgálta. -  Akik Istent szere
tik, azokban ébred az Isten iránti 
bizalom. Friedrich Károly ezért sze
rette templomát. Nem egyszer hal
lottam, amikor mint idegenvezető 
ismertette szeretett temploma építé
sét, történetét hazaiaknak és külföl
dieknek, diákoknak és miniszterek

nek elkötelezetten és átéléssel. 
Ugyanis számára a templom nem 
idegenvezetői feladat tárgya volt, 
hanem lelki otthona, ahol vasárnap
ról vasárnapra hallgatta Isten igéjét 
hitvesével együtt, 55 évi házassága 
idejében.

Isten iránti bizalma elválasztha
tatlan volt embertársai iránti szerete- 
tétől. Közösségi életszemlélete tág 
ölelésű volt. Amikor évenként kará- 
csony*efőtt szétküldte a közel 400 
lapot és utoljára is ismét megérke
zett, mintha egy szinkronizált moz
gó filmkocka jelent volna meg: a 
három unoka képe családja iránti 
szeretetét, a hűség tornya a háttér
ben a város iránti vonzalmát vetítet
te elénk határon innen és határon 
túl. Az ünnepi és újévi lapok azok
hoz is eljutottak, akiknek el kellett 
hagyniok hazájukat és akikhez a sze
retet szálaival kapcsolódott végig.

Megtapasztalhatta, hogy aküc Is
tent szeretik, azoknak minden a ja
vukra van. Lehet, hogy sokan az elis
merésekre gondolnak, melyek őt is 
örömmel töltötték el: a metró- 
serlegre, a díszpolgári és pro űrbe 
kitüntetésekre es nem utolsósorban 
a hosszú ideig viselt presbiteri meg
bízatásra és szolgálatra. De itt ennél 
is többről van szó. Arról, hogy Isten 
a szenvedést és megpróbáltatást is 
javunkra fordítja. Ebben is bőven 
volt része, amikor mint tizenéves fiút 
a négy testvérével az édesanyának 
egyedül kellett nevelnie, mert az 
édesapa az első világháborúban a 
fronton harcolt. Amikor a második 
világháború után félreállították,

mint 25 évig a városi mozi élén álló 
igazgatót, és plakátragasztással ke
reste a mindennapit két fia felnevelé
séhez is. Szenvedett, amikor el kellett 
szakadnia gyülekezete 6 ezer kül
földre kényszerített tagjától. Ezek a 
sebek nem tudták megbénítani a 
kapcsolatok további ápolását, sem a 
vér szerint valók: városa, egyháza és 
hazája iránti szeretetét. -  Meleg sza
vakkal vettek búcsút: a város és a 
német testvérváros Bad Wimpfen 
nevében a polgármesterek, a Vá
rosszépítő Egyesület elnöke, a német 
Kultúregyesulet nevében a bad- 
wimpfeni elnök, valamint egy gim
náziumi osztálytársa.

Álljanak itt végül azok a sorok, 
melyeket a nemrég megjelent SOP
RON című kiadvány előszavában 
írt többek között: „Tisztelt Olvasó! 
A kezében lévő Sopron című könyv 
számomra egy megvalósult vágyá
lom. Közel fé l évszázadon át mint 
idegenvezető bel- és külföldi vendége
inknek mutattam be Sopront. Mindig 
örültem, ha munkámmal örömöt sze
rezhettem. Városunk számára meg
elégedett barátokat nyertünk, akik 
újra visszatértek... Most már boldog 
büszkeséggel mutathatom be ezt a 
könyvet és vágyálmom az Ön kezében 
valóság". -  Isten iránti hálával mu
tathattam be élete gazdag könyvéből 
ezt a meditációs ismertetést abban a 
reményben, hogy Kari bácsi szülő
föld- és egyházszeretete az élőkben 
gyökeret ver és ő életében és halálá
ban Isten kezében maradt Krisztus 
érdeméért.

Szimon János

A professzorfeleségek közül az ő 
„anyai” pártfogását jólesően érez
tük mi is, amikor számunkra ösz- 
szegyűjtött összegből olyan segít
séget nyújtott, amely pénzből nem
csak a vasútra, de egyéb helyekre 
szóló belépőjegyeket is válthat
tunk. Negyedik kislányuk megszü
letése előtt 1942-ben együtt „izgul
hattunk” professzor urunkkal a fa- 
kultási előadások ideje alatt. A ke
gyetlen háború lerombolta a szé
pen megépített családi házat, me
leg otthonukat az Arany János ut
ca 9-ben. A Felsőlőverekben lévő, 
jóval kisebb nyaralójukba kellett 
kiköltözniök. 1952-ben a család a 
Teológiai Akadémiával együtt fel
költözött Budapestre, ahol a Csen- 
gery utcában kaptak lakást. A nö
vekvő család anyagi gondjai köny- 
nyebbítésére Ilus néni németórá
kat adott evangélikus családoknál. 
Félje nyugdíjaztatása után, 1959- 
ben visszaköltöztek Sopronba.
A szűkre szabott nyugdíj pótlására 
Ilus néni nyaraló gyermekeket vál
lalt, s szobát adott ki ismerős bu
dapestieknek.

Közben a leányok kiröppentek a 
családi fészekből. Három közülük 
Budapesten alapított otthont ma
gának. Orvos lányuk, Ilus maradt 
itthon férjével, dr. Barna Istvánnal, 
s lett közvetlen támasza szüleinek. 
1981-ben még együtt ünnepelhette 
a család a szülők 50. házassági év
fordulóját. Néhány évvel később az 
édesapa, Kamer Károly elhunyt, s 
Ilus lánya áll ma is közvetlenül Ilus 
néni mellett, s gondoskodik férjével 
együtt egészsége védéséről. Leányai 
is sűrűn látogatnak haza. Nemcsak 
telefonkapcsolatban állnak szere
tett édesanyjukkal. Időközben az 
unokák is gondoskodtak dédnagy- 
anyai örömökről.

Ilus néni írásbeli és egyéb, a kül
világgal való kapcsolatai igen le
szűkültek. A gyengülő szem nem 
tűri a megerőltető írást, olvasást, 
tv-nézést. Némi kézimunkát öröm
mel végez. A napok folyamán 
azonban több idő marad most a 
befelé tekintésre, a csendes vissza
emlékezésre s a gazdag élet sok 
áldott tapasztalata iránti hála
adásra. Volt sok próbatétel is az 
elmúlt kilenc évtizedben. Isten 
gondviselő hűsége azonban a vál
tozó időkben is változatlan ma
radt. Még ma is, amikor fogynak 
a barátok, ismerősök, kortársak, s 
így egyre kevesebben kopogtatnak 
a vendégszoba ajtaján. Kicsit 
messze van már a város, a temp
lom és a temető is. Helyek, ahová 
Ilus néni mindig szívesen járt, s 
amelyeket mindig szívesen keresett 
fel. Mindezek ellenére Ilus néni 
vallja a zsoltárossal: „Isten közel
sége oly igen jó  nékem" (73,18. v.) 
Naponként megnyilvánuló, rásu- 
gárzó szeretete, gondviselő jósága.

Mi, akik még látogathatjuk, ta
lálkozhatunk vele, de mindnyájan, 
akik szeretetéből valamilyen for
mában oly sok esztendőn keresztül 
gazdagodhattunk, hálát adunk ed
digi életéért Istennek, s kérjük, 
hogy árassza rá továbbra is a Jézus 
Krisztusban mindenre elégséges 
kegyelmét.

Zoltán László

50 É V E  S O D O R T A  A  H Á B O R Ú  V IH A R A  S Z O M B A T H E L Y R E

„Árva" BandikaM ostanában, a boszniai háború kapcsán olva- 
sunk-hallunk sok-sok gyermekről, akiket 

„evakuáltak" Szarajevóból és a háború sújtotta terü
letekről, s nálunk, vagy Ausztriában, Svájcban talál
tak ideiglenesen menedéket. Közülük nem egynek a 
szülei is a háború áldozataivá váltak, otthonuk is 
elpusztult, s ezek a hadiárvák arra várnak, hogy 
jó té t lelkek befogadják őket otthonukba.

A második világégésben is sok ezer ilyen „el
kallódott" gyerm ek akadt. A z  alábbiakban egy 
olyan kisgyerm ek sorsáról szeretnék beszámolni, 
akit éppen ötven éve, a háború vihara sodort ide, 
Szombathelyre.

Csak annyit tudott mondani, hogy Endrének, 
Bandinak hívják. Apró m ozaikkockákból lehetett 
csak később összeállítani, hogy m i is történt vele. 
E zek szerint Budapest ostroma heteiben, egyik  
nap üzletbe küldték kenyeret vásárolni, de mivel 
nem kapott, addig já rt boltról boltra, míg ke
nyérhez nem ju to tt. Eközben eltévedt, nem talált 
haza. Ráesteledett, idegen óvóhelyen töltötte az 
éjszakát. Sírva könyörgött a fe lnő tteknek , vigyék 
haza, segítsék megtalálni a szüleit, de nem tudta 
megmondani, hogy hívják és hol lakik. Csak any- 
nyit tudott mondani, hogy „Bandika vagyok, el
múltam 6 éves".

De hát k i ért volna rá akkor, golyózáporban, 
bombák robbanása közepette törődni ott, az ut
cán síró, fá zó , éhes kisgyerm ekkel? S  hol volt 
nkkor a Vöröskereszt ? Hiszen még az utcákon

heverő halottakat, jajgató sebesülteket sem tud
ták hamarjában összeszedni!

Bandika aztán másnap, ágyúdörgésben, golyó
záporban, ijedtében elkezdett fu tn i. Úgy gondol
ta, hazafelé. De éppen ellenkező irányba fu to tt. 
Amerre sok ezren igyekeztek kim enekülni az ost
romlott, körülzárt fővárosból. Útközben m enekü
lők vették f e l  m egrakott szekerükre, akik megsaj
nálták a síró kisfiút. M ajd később átadták német 
katonáknak, akik gépkocsijukon m agukkal vitték a 
gyereket. Útközben hiába fagga tták ők is, nem ér
tették a magyar szavakat.

íg y  értek Ausztriába. O tt szólalt meg aztán  
először, de csak annyit tudott mondani m ost is, 
hogy „Bandinak hívnak". A burgenlandiak közül 
tudtak magyarul, s nyomban átadták Bandit a 
közelben állomásozó magyar katonai alakulat
nak. Ő k fu tárral, gépkocsin kü ld ték-hozták a 
gyereket a határhoz közeli Szombathelyre. De 
hát hová vigyék ebben a városban? A ném etektől 
csak azt hallották, hogy Budapestről jö tt  el. Hiá
ba fagga tták , m i a vezetékneve, hogy hívják az 
édesapját, hol laknak, vannak-e testvérei, semmi
re nem tudott felelni. Pedig lá tták, a gyerek nem  
imbecillis, csupán, az átélt izgalm aktól súlyos em
lékezetkiesésben szenved.

M ég azon tanakodtak a magyar katonák, k i
nek adják le Bandikát, k i fogadná be, vajon a 
polgármestert keressék-e meg először a városhá
zán, vagy a Vöröskeresztnél próbálkozzanak? A z  
egyik négygyermekes magyar katona hangosan is 
kifejezést adott aggodalmának, a fészkébő l k i
esett madárka vajon hol talál meleg fészekre a 
háború viharában?

Egyszer csak megszólal a gyerek: „Én evangé
likus vagyok." Nosza, itt a kézenfekvő megoldás: 
akkor Szombathelyre érve megkeresik az evangé
likus lelkészt, s neki adják át a kis otthontalant, 
ö intézze majd a további sorsát!

íg y  is történt. Bezörgettek az evangélikus pa
rókiára, s átadták K u ta s  K á lm á n  lelkésznek a 
kis Bandikát, akinek új lakóhelyéül szolgált a tá
gas papiak egyik szobája. Vasárnap aztán a lel
kész kihirdette a szószékről, hogy befogadó szü
lők kerestetnek, vagy olyanok, a kik  segítenek a 
gyerek ellátásában. (N e feled jük, , jeg yes” világ 
volt, még a kenyeret is igen szűkösen m érték fe j
adagra.) Többen is je len tkeztek azon nyomban, 
így Bandika sorsa egyelőre elrendeződni látszott. 
Nap mint nap valósággal m egfürösztötték a sze- 
retetben...

A gyereknek aztán lassan kezdett visszatérni

az emlékezőtehetsége. Talán a szeretet melege ol
dotta fe l  a leblokkolt emlékezés csatornáit?! 
Tény az, néhány nap múltán már el tudta monda
ni, hogy valahol Budapesten lakott, aztán eszébe 
ju to tt a vezetékneve, hogy Lázárnak hívják, meg 
hogy vannak otthon nővérei is.

Am ikor a háború vihara átvonult Szombathe
lyen, s az élet kezdett visszatérni a rendes kerék
vágásba, úgy 1945 nyarán elkezdték kerestetni a 
Vöröskereszt útján a gyerek szüleit, sajnos azon
ban évekig eredménytelenül. Közben a kétségbe
esett édesanyja is -  édesapja eltűnt a háború
ban -  kerestette az elveszettnek hitt gyermeket, 
de hiába, s az anya is lemondott róla, hogy vala
ha is életben megtalálják.

Végül is évek múltán, a szombathelyi gyüleke
zet kereső akcióját siker koronázta. Kispesten ta
lálták meg Bandika édesanyját és testvéreit. El 
sem lehet képzelni, milyen nagy volt az anya örö
me, hogy halottnak hitt, s elsiratott gyermeke él, 
egészséges és Szombathelyen talált ideiglenes ott
honra, s nemsokára magához ölelheti. Mivel 
gyengélkedett, helyette egyik leánya jö tt le 
Szombathelyre, hogy hazavigye Bandikát.

L á z á r  E n d r e ,  a szombathelyi evangélikus 
gyülekezet „árva Bandikája” több évet volt kény
telen eltölteni a vasi megyeszékhelyen. így lett 
Szombathely a kis otthontalan jövevény második 
hazája...
. 1 Szerdahelyi Pál
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Szemem állandóan az Úrra néz. Zsolt 25,15.

VASÁRNAP Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus 
Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki 
megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi 
is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. 
2Kor 1,3-4 (Zsolt 57,10; Lk 9,57-62; Ef 5,l-8a; Zsolt 34). 
Isten lehajol hozzánk minden nyomorúságunkban, és 0  az, 
aki igazi vigasztalást tud adni. Ha az Ő vigasztalását meg
tapasztaltuk, akkor vágyat érzünk arra, hogy ezt a vigasz
talást továbbítsuk mások felé.

HÉTFŐ Jézus mondja: Én világosságul jöttem a világba, 
hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. Jn 
12,46 (Dán 2,22; lP t 1,13-21; lSám 17,1-11). A bűn, a 
céltalanság, a reménytelenség mutatja, hogy lelki értelem
ben sötétségben jár minden ember. Ebből egyedül Jézus 
tud megszabadítani. Kijelentette magáról, hogy ő  a vilá
gosság, aki ki tud hozni a sötétségből. Ezt be is bizonyítot
ta megváltó halálával és feltámadásával, és aki engedi, 
annak bizonyítja ezt a kegyelemből való újjászületéssel is.

KEDD Felüdítem a fáradt lelket és megelégítek minden 
elcsüggedt lelket. Jer 31,25 (Mt 14,19-20; Mk 9,38-41; 
lSám 17,12-30). Egyik keresztyén testvérünk elmondta, 
hogy néhány hete azért nem jön a bibliaórára, az istentisz
teletre, mert nagyon megfáradt, elcsüggedt lelkiállapotban 
van. Örömmel beszéltem neki arról, hogy Jézus annak 
idején nem a megelégedetteket, az önmagukat igazaknak 
tartókat hívta magához, hanem a megfáradtakat, a meg- 
terhelteket. így van ez ma is. Ha megfáradt és elcsüggedt 
vagy, annál inkább keresd Jézussal a kapcsolatot, szemé
lyes csendesség által is, gyülekezeti alkalmak által is! Ő 
ígérete szerint felüdít és megelégít.

SZERDA Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből 
világosság ragyogjon fel”, Ő gyújtott világosságot szívünk
ben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismere
te Krisztus arcán. 2Kor 4,6 (lM óz 1,3; Mk 14,43-52; 
lSám 17,31-51). Könnyen felfuvalkodhatunk: „bezzeg mi 
vagyunk a hívő keresztyének”. De Isten igéje arról tesz

bizonyságot, hogy szívünk világosságát nem magunk gyúj
tottuk meg. Erre nem is lettünk volna képesek. Isten gyúj
tott szivünkben világosságot, hogy megismerhessük ő t  
Jézus Krisztus által. Legyünk ezért nagyon hálásak neki!

CSÜTÖRTÖK Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a 
szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó  a szükséges 
építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ef 4,29 
(Ézs 50,4; Jer 20,7-13; lSám 17,52-58). Gyermekekkel 
beszélgettünk az ötödik parancsolatról: vajon megszeg
jük-e ezt a parancsot? Igen, számtalanszor, hiszen szavak
kal is lehet ölni, megrövidíteni a másik életét. Gondoljunk 
a bántó beszédekre, pletykákra, rágalmakra, hazugságok
ra! Pedig a világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek bi
zonyságtételét, ami a Szentlélek által lelki sebeket képes 
begyógyítani, emberi kapcsolatokat tud rendbe hozni. Az 
igére gondolva, vigyázzunk arra, hogy mi jön ki a szánkon, 
mert bomlasztani könnyebb, de ránk Isten az egyház építé
sét bízta.

PÉNTEK Keménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világ
ban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor „távol” 
voltatok, „közel” kerültetek a Krisztus vére által. Ef 
2,12-13 (Zak 6,15; Lk 12,49-53; lSám 18,1-16). Az Isten 
nélküli élet egyúttal reménység nélküli élet. Isten nem nézte 
el, hogy ez az állapotunk örökké tartson. Közel kerülhe
tünk hozzá Jézus Krisztus vére által, és így igazi, élő re
ménységünk lehet az örökkévalóságra tekintve.

SZOMBAT Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, 
amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. 
Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, 
amely az Isten beszéde. Ef 6,16-17 (lSám 17,45; Mk 
8,10-21; lSám 20,1-23). Az ördög nem fárad bele a táma
dásba. Fantáziája is van, hogy azt a „tüzes nyilat” küldje 
felénk, amely leginkább meg tud sebezni. Elbuknánk a 
harcban, ha nem maga Isten fegyverezne fel bennünket. 
Vegyük használatba a felsorolt lelki fegyvereket, és akkor 
győzelmeket tapasztalhatunk meg, nap mint nap kiolthat
juk az ördög tüzes nyilait.

Baranka Mária

Mindenki a helyére!
Sokat panaszkodunk az igazi 

közösség hiánya miatt, de fel 
kellene figyelnünk arra is, hogy 
a meglévő emberi kapcsolatok 
hogyan torzulnak el. A közösség 
kölcsönössége elvész, s helyét az 
egyirányú hatalmi vagy éppen 
függőségi kapcsolatok foglalják 
el. A hatalmi helyzetben az 
egyik ember vélt fölényének tu
datában a másikat eszköznek te
kinti, akit (vagy inkább „amit”) 
saját céljainak, érdekeinek, vá
gyainak elérésére használ. Sok
szor ez mérgezi a munkahelyi 
légkört és házassági tragédiák
nak is lehet okozója. Ezt a hely
zetet egy fölülről lefelé mutató 
nyíllal ábrázolhatjuk. A közös
ség deformálódásának másik je
lensége az ún. „sztár-szindró
ma”. Ebben az esetben az egyik 
ember isteníti a másikat, és ön
ként vállalt függő helyzetbe ke
rül vele. Itt a kapcsolatot ábrá

zoló nyíl hegye felfelé mutat. így 
alakul ki az a szituáció, amit a 
politikai zsargon „személyi kul
tusznak” nevez, s ami mindig 
tragédiához vezet politikában 
éppen úgy, mint egyéni életek
ben. A mindent tudó bölcs ve
zér, az istenített popsztár, a tö
kéletes szerelmes vagy szülő bál
ványa hamar összedől és maga 
alá temeti imádóit. Az alapbaj 
az első esetben, hogy az ember 
tárggyá aljasul, a másodikban 
pedig, hogy istenné magasztosul. 
A tanítványok visszataszító 
rangvitája, a korintusi gyüleke
zet kicsinyes személyeskedése 
mutatja, hogy a közösség defor
málódásának ez a kettős kísérté
se, sőt bűne az egyházban is je
lentkezik.

Hogyan lehet életünkben és 
hitünkben ezt a kísértést legyőz
ni, ettől az életet és hitet pusztí
tó bűntől szabadulni?

Egyszerű a válasz: Mindenki 
kerüljön a maga helyére!

Elsősorban kerüljön helyére 
Isten, akit detronizáltunk, aki 
nem rendezője, csupán mellék- 
szereplője életünknek. Pedig 
egyedül Ő az, aki „számít”. Nem 
számítanak emberek, körülmé
nyek, csak egyedül Ő. Övé az el
ső hely, és ha nem, abba tönkre
megyünk. Szeresd hát a te U ra
dat, Istenedet teljes szívedből, 
teljes lelkedből és teljes erődből!

Kerüljön helyére az ember is. 
Foglalja el megillető helyét, mint 
testvér a testvér mellett, ugyan
azon a szinten. Hiszen egy Atyá
nak gyermekei vagyunk. Bűn te
kintetében is ugyanabban a ci
pőben járunk, s egyikünknek 
sem lehet más reménysége, mint 
az a kegyelem, amit Jézus Krisz
tus szerzett a kereszten. Ne hasz
náld és ne istenítsd hát felebará
todat, hanem szeresd úgy, mint 
magadat!

Madocsai Miklós

Többet!
Filemontól, a kolossébeli ke

resztyéntől megszökik egyik rab
szolgája. Pál apostol levélben kéri, 
hogy fogadja vissza Onézimuszt. 
Sőt biztos abban, hogy még többet 
is tesz majd.

Amint Filemon, úgy a keresz
tyén ember is általában magasabb 
követelmény elé kerül a hétközna
pi életben, mint a nem hívő. Több 
megértést, több jóindulatot, több 
szeretetet, több megbocsátást, 
több hűséget, több munkát, több

lemondást várnak tőlünk az embe
rek. Ha egy keresztyén nem teljesí
ti a kivánt mértéket, azonnal a fe
jére olvassák: ezért jársz templom
ba? Érdekes módon a szeretet tör
vényét, a megbocsátást is elvárják 
tőlünk, akik magukra nézve egyi
ket sem tartják kötelezőnek. A ke
resztyén embernek a nem hívő az 
ellenőre. Valóban?

Nem a világ, nem is a hitben 
testvérek, hanem maga az Egyház 
Ura, Jézus Krisztus várja tőlünk a

többet. Mit tegyünk? Elkeseredve 
fordítsunk hátat az igének, amely 
olyan követelmények elé állít eb
ben a mai megbolydult világban, 
amit nagyon gyakran nem tudunk 
teljesíteni? Isten jól ismeri a mi 
gyengeségünket. Lehet többet cse
lekedni, de nem a magunk erejével. 
Többször kell Isten elé állnunk, 
kitenni magunkat az Ő hatásának, 
keresni a Vele való kapcsolatot. 
Tudva, hogy Nála nélkül semmit 
sem cselekedhetünk, de Jézussal 
megtehetjük a többet is!

Nagyné Szeker Éva

AZ EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ HÍREI

Űj adásrend

A rövidhullámú rádiózás techni
kai törvényei miatt adásrendünk 
március 26-tó l, a nyári időszámítás
ra való átállással egy időben meg
változik: szom baton és vasárnap es
te  6 -tó l jelentkezünk negyedórás 
programunkkal a  41 m éteres rövid
hullámon, 7115 kH z-en .

Szerkesztőségünk címén, melyet 
heti műsortervünk alatt az Evan
gélikus Élet minden számában 
megtalálunk, továbbra is megren
delhetőek már eddig is hirdetett 
kazettáink betegeknek, magányo
soknak, időseknek, gyászolóknak. 
Öröm, hogy ezekből a kazetták
ból, melyek segíthetik lelkigondo
zói, missziói szolgálatunkat, már 
több százat igényeltek. A kazettá
kért változatlanul csak adományo
kat fogadunk el. A közeljövőben 
jelenik meg új kazettánk „Enyém 
vagy!” címmel, mely Koczor 
György és Farkas Etelka lelkészek 
forgatókönyve alapján készül lelki 
megerősödésre vágyakozó hallga
tóinknak. Reménységünk szerint 
ez a kazetta jól segítheti majd a 
konfirmandusjelöltek felkészítését, 
valamint az úrvacsorához készü

lést is életkortól függetlenül. Kife
jezetten fiatalok számára szeret
nénk elkészíteni Fabiny Tamás- 
Szabó Izabella: „Nézz föl!” című 
könyvének kazettaváltozatát. Ter
veink között szerepel kazetta ki
adása úton lévő autósoknak, je
gyespároknak, kismamáknak... 
Köszönettel vennénk további ötle
teket, javaslatokat, igényeket ka
zettamissziónk választékának gaz
dagítására.

Erdélyi hallgatóinknak, olvasó
inknak minden bizonnyal jó  hír, 
hogy pár hónapja megkezdte mun
káját „kihelyezett részlegünk” 
Halmágyon, Székely Levente helyi 
lelkész szolgálatával. Ez azt jelenti, 
hogy az ő címén (2263 Halmeag, 
Nr. 251) megrendelhetőek az Evan
gélikus Rádiómisszió kazettái!

Gáncs Péter

FELTÁRULT A TITOK
Jel 5,1-9

A pecséteket kétféle céllal használ
ták és használják ma is.

A pecsét egyrészt a hitelességet iga
zolja. Ahogy egy hivatalos levélre ma
gától értődőén rányomják a hivatal 
pecsétjét, vagy ahogy a postán az át
vett küldeményt pecsételik le. A régi 
idők viaszpecsétjeit ma általában 
plombák helyettesítik. Régen a viasz
pecsét attól óvta a levelet, hogy illeték
telenek olvassák. M a hasonló szán
dékkal plombálják le a villanyórát, a  
vasúti kocsit, a vámkezelt kamiono
kat. Miután rátették a „hivatalos pe
csétet”, ne bontsa fel senki illetéktelen.

Igénkben a második értelemben le
pecsételt levél, tekercs van előttünk. 
Nem postai pecsét van rajta, hanem 
olyan pecsét, amely az illetéktelenektől 
óvja. Ráadásul hét. A bibliai szám
szimbolika szerint a hetes szám a tel
jesség száma.

A hét pecsét a totális lezártságot 
mondja el. Ennél jobban lezárt semmi 
sem lehet. A megszólaló angyal szavá
ból is kicsendül, hogy az elbeszélés egy 
szörnyű állapotot mond el. A hét pe
cséttel lezárt könyv (tekercs) egy fel
oldhatatlan feszültséget mutat be.

Nincs sem a mennyben, sem a föl
dön, sem a föld alatt senki, aki felold
hatná.

Az egykori háromemeletes világkép 
szerint nincs sehol senki, aki megol
dást, feloldást hozhatna, sem a menny
ben, sem a földön, sem a föld alatt.

Nagyon kellemetlen, ha egy sofőr a 
csúszós úton elveszíti uralmát a kocsi 
felett. Tehetetlen, és nem tudja megol
dani a feladatot, nem tudja kormá
nyozni a kocsit. Ennél sokkal kínzóbb, 
ha valaki nem egy autó, hanem saját 
élete, vagy az indulatai felett veszti el 
az uralmat...

A legkellemetlenebb azonban az, 
amikor nem mi magunk, hanem sze
retteink a szenvedők, és nem tudunk 
segíteni. Amikor egy szülő szenvedő 
gyermekének nem tudja enyhíteni fáj
dalmát...

János apostol ezt az érzést éli át, 
amikor látja a látomásban a könyvet, 
rajta a hét pecsétet, s közben hallja az 
angyal lesújtó szavát: nincs senki a 
világon, aki feltörhetné a pecséteket, 
aki feloldhatná ezt a kínzó feszültséget.

A bibliai szövegben ott feszül a kér
dés, hogy ki méltó, hogy feltörje a 
pecsétet. -  Nincs sehol senki, aki se
gíthetne.

Az apostolból is szinte patakokban 
ömlik a könny, a tehetetlenség köny- 
nyei.

Miközben átéli ezt a szörnyű mély
séget, a tehetetlenség kegyetlen kinját, 
s miközben a könnyeivel küszködik, 
jön  a csodálatos váltás, a vigasztaló 
örömhír!

Ne súj!
„íme győzött az oroszlán a Júda 

törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a 
könyvet, és hét pecsétjét."

Mégis van, feltűnt valaki, aki 
M ÉLTÓ rá. Akihez hasonló nem ta
lálható sem az égben, sem a földön.

Feltűnt valaki, aki megoldást hoz. 
Ez pedig nem más, mint Dávid utóda, 
a győztes, Jézus Krisztus, ő  az orosz
lán Júda törzséből, akiben feloldódik 
a feszültség, akiben közeljött a szaba
dulás.

Ahogy ifjúsági énekünk refrénjével 
énekeljük: „Csak egyedül Jézus, csak 
egyedül Ő ..." Ő törheti fe l  a hét pecsé
tet.

Ezt a hét pecsétet pedig teste meg- 
töretése által törte fel!

Az életünket is sokszor bénító fel
oldhatatlan feszültségek a golgotái 
keresztnél feloldódhatnak. A hét pe
csét ott pattan le a  könyvről, amikor 
Jézus a kereszten értünk kileheli a 
lelkét. Nincs senki más, aki megtehet
né, aki méltó lenne rá.

Testvéreim! Talán ti is elgondol
kodtatok azon, hogy mi lehetett ab
ban a tekercsben, amit a hét pecsét 
zárt le, és amelynek zártsága olyan 
feszültséget jelentett. Nem tudjuk, 
csak találgatni tudjuk. Én mégis na
gyon valószínűnek tartom , hogy az a 
könyv Isten végtelen kegyelméről, 
szeretetéről szól. Ez a kezdetektől va
lóságosan létezik, kíséri az emberisé
get a történelem századain át. Az em
berek Istennek ezt az arcát sokáig 
nem ismerték. Jézus, aki M ÉLTÓ 
volt rá, levehette a pecsétet. A golgo
tái keresztre nézve egy nagy titok tá
rul fel. Adja Isten, hogy Oculi vasár
napján, am ikor a szemeknek fontos 
szerep ju t -  a keresztre nézve lássuk 
meg az Isten titokzatos szeretetét, 
amely nekünk is felnyílt.

Szemerei János

IMÁDKOZZUNK!
Köszönjük Urunk, hogy Jézus Krisz

tusban feltártad a titkot, amely a mi 
életünkre is megoldást adhat.

Köszönjük, hogy azt érthetjük meg 
belőle, hogy segítem akarsz rajtunk, fel 
akarsz emelni minket.

Kérünk, Szentlelkeddel munkálkodj 
bennünk, hogy igazán megérthessünk és 
megismerhessünk Téged! Ámen.

KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET
Március 27-én, hétfőn délután fél 6- 

kor tartja az Evangélikus Külmissziói 
Egyesület szokásos összejövetelét a Ke
lenföldi Evangélikus Egyház Tanács
termében (XI., Bocskai út 10.). 
Előadást tart: Szabó Gáborné, a kecs
keméti református esperes felesége a 
bázeli misszióval való kapcsolatukról. 
Igét hirdet: Szabó Gábor kecskeméti 
református esperes.

Mindenkit szeretettel várunk!

SZEPETNEK
A szepetneki egyházközség gyüleke

zeti házának ünnepélyes alapkőletétele 
március-25-én, szombaton du. 2 órakor 
lesz dr. Harmati Béla püspök szolgála
tával.

Az ünnepélyes alkalomra minden ér
deklődőt szeretettel vár a gyülekezet.

VECSÉS
A gyülekezetben március 26-án, va

sárnap 16 órai kezdettel böjti szeretet- 
vendégség lesz, melyen „Keresztyén 
misszió M arokkóban” címen Fischl 
Vilmos teológus tart diaképekkel il
lusztrált előadást. Erre az alkalomra a 
külmisszió iránt érdeklődőket szeretet
tel várja á vecsési gyülekezet.

KÜLMISSZIÓI NAP 
lesz az óbudai templomban (Budapest, 
III., Dévai Bíró M. tér 1.) március 25- 
én, szombaton fél 10 órától délután 
5 óráig.
Előadások lesznek a kínai misszióról, 
hazai és külföldi előadóktól.

Az Evangélikus Börtönmisszió imád
sága Róm 4,5 alapján. Isten elfogadja 
az istentelent is. Azt a 20 éves fiút is, aki 
az öklét rázta a napokban az ég felé, 
mert Isten úgy sincs, mert ha volna, 
segítene rajta. Olyan jó  lenne, ha felme
legedne a szívük Isten iránt, aki nem a 
teljesítményeink, vallási gesztusaink 
miatt tekint ránk kedvesen, hanem 
azért, mert Ő ilyen nagy szeretet...

AZ OPNI Valláslélektani Osztálya 
alkalmazni tud szakképzett nővéreket 
és ápolókat, akik hitbeli kérdések iránt 
nyitottak. Jelentkezni, érdeklődni lehet 
dr. Sülé Ferenc főorvosnál 1021 Buda
pest, Hűvösvölgyi út 116. Tel.: 1760- 
922/260.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁR
SASÁG rendezésében március 20-án, 
hétfőn dr. Szécsi József főtitkár tart

előadást Zsidóság és kereszténység 
jelen és közelmúlt Magyarországon 
címmel a Kalocsai Iskolanővérek Tár
sulatának előadótermében, Budapest, 
VIII., M ária u. 20.

A KIÉ szeniorok Pógyor István Köre 
március 25-én szombaton de. 10 óra
kor tartja összejövetelét a Salétrom u. 
5. sz. alatt. Az összejövetel keretében 
előadást tart Bonnyay Sándor Sztéhlo 
Gáborról. Megbeszélésre kerül a KIÉ 
mártírjai számára létesítendő emlék
tábla és a Budapesti KIÉ újjáalakítása 
az 1. sz. BKIE cserkészcsapatra való 
tekintettel.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája március 19-én, vasárnap 
este: Imádkozzunk azért, hogy húsvét- 
ra készülve, minél többen érezzük át, 
Jézus szenvedéseit tanulmányozva, em
bertestvéreink kínját.

SZÜLETÉS
Gerőfi Gyulának és feleségének, Bre- 

bovszky Évának február 4-én első gyer
mekük született, neve ANNA.

Sándor Frigyes és Sándomé Povazsa- 
nyecz Irén Gyöngyi lelkészházaspámak 
március 5-én TEODÓRA nevű harma
dik gyermekük megszületett.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ 
Schulz Jenő nyugalmazott lelkész és 

Kalavszky Thea ötven éves házassági 
évfordulójukat ünnepelték február 22- 
én családi körben. A hálaadó istentisz
telet szolgálatát Solymár Gábor lelkész 
végezte a budafoki evangélikus temp
lomban. „Áldjad, lelkem, az Urat, és 
egész bensőm az 0  szent nevét! Áldjad, 
lelkem, az Urai, és ne feledd el, mennyi 
jó t tett veled!" Zsolt 103,1

Kövesdi Sámuel és Malaszt Irén házas
ságkötésük 50 éves évfordulóját ünnepel
ték február 26-án a vecsési evangélikus 
templomban. Az istentiszteleten a gyüle
kezet lelkésze Jer 32,39 igével adott hálát 
Isten megtartó kegyelméért és kérte az 
Úr áldását további életükre. A gyüleke
zet nevében Szabó Dénesné felügyelő kö
szöntötte a jubilálókat és adta át a gyüle
kezet ajándékát. „Egy szivet és egy utat 
adok nekik, hogy mindenkor engem félje
nek, és jó  dolguk legyen."

HALÁLOZÁS
Ősagárdon január 15-én 95 éves 

korában eltemettük id. Szőlszki Mi-

ISTENTISZTELETI REND
B u d a p e s te n , 1 9 9 5 . m á rc iu s  19 .
I., Bécsikapu térde. 9. (úrv.) Balicza Iván; B 

de. 10 (német) Dietrich Tiggemann; de. 11.^  
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey Béla: 
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Ha- ■ 
fen scher Károly; Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Szilas Attila; Csillag
hegy, IB., Mátyás kir. u. 31. de. 10; Óbuda. 
□I., 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.) Zászkaliczky 
Péter; du. 6. Pintér Károly; VII., Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) (szupplikáció) Soly
már Péter teológus; du. 6. Pocsai Istvánné; 
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cse- 
lovszky Ferenc; Vm „ 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. II. dr. Rédey Pál; Kőbá
nya, 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.) Szeverényi János; de. II. (úrv.) Szeve- 
rényi János; du. 6. Csepregi András; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi András; 
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. 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; Rákospafö 
lota, XV., Juhos u. 28. Kistemplom de. lCl? 
Szabó István; Rákosszentmihály, XIV., Hői* 
sok tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinki r1 
ta, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. dr. SeljP 
meczi János; Mátyásföld, XVI., Prodám u“  
24. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákoshegy*1 
XVII., Tessedik tér de. 9. Kosa László; Ráő< 
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Fűké® 
Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 
111. de. fél 11. Kosa László; Rákosliget,^ 
XVII., Gőzön Gyula u. de. 11. Fűke Sza-,, 
bölcs; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. . 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, 
XVni., Rákóczi út 83. ref. templom, de. há
romnegyed 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 Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér 
de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., 
Játék u. 16. de. 11. (szupplikáció) Marossy 
Attila teológus; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. 
Marossy Attila teológus.

BÖJT 3. VASÁRNAPJÁN (OCULI) az 
oltárterítő színe: lila. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jn 1,35-40; az igehirdetés alap
igéje: Jel 5,1-9.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hul
lámhosszán március 26-án, de. 10.05 órakor 
a kiskőrösi evangélikus templomból. Igét hir
det: Szabó Vilmos lelkész.

„JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” cím- 
mel evangélikus műsor lesz fiataloknak a TVl 
csatornáján március 25-én, szombaton reggel 
8 órakor, a budavári ifjúság közreműködésé
vel, ifj. Hafenscher Károly vezetésével.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
17.20-tól, a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz. 

március 18. szombat: Levelesláda, 
március 19. vasárnap: Fábry István áhítata. 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 

2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

hályt, akit a Zsolt 91,16 alapján bú
csúztattunk, aki az Evangélikus Élet
nek megjelenésétől fogva előfizetője 
volt.

Zeng Péterné sz. Ház Margit 87 éves 
korában Kecskeméten elhunyt. Hosszú 
éveken át volt az Ybl-templom gondo
zója. Temetése március 8-án volt a 
kecskeméti Köztemetőben. „Légy hű 
mindhalálig és neked adom az élet koro
náját." Jel 2,10.

Szlovák vallásos félórát közvetít a 
Kossuth Rádió URH adója minden 
szombaton du. fél 7 órakor, evangélikus 
áhítattal.

Lábszárfekély gyógyítása megbeszélt idő
pontban dr. Magéra Judith adj. Budapest, 
Krisztina krt. 2-4. II. 23. T.: 156-3073

1995. július-augusztusában nyíló solymári 
Mátyás Király Nyugdíjas Otthonba még 
szabad lakrészek leköthetők. Érdeklődni: 
hétfőn és szerdán: 9-12 óráig. Tel.: 1354- 
332.
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__________ Aki Istent befogadta,
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A TARTALOMBÓL

50 ÉVE ÉRTE LÉGITÁMADÁS 
AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOMOT 

SZOMBATHELYEN

A KONFIRMÁCIÓ

ZSINATI HÍRADÓ

MEGKOPOTT KINCSEK A BÖJTI ÜTŐN (4.)

Perspektíva
Az öröm mindig előretekint, nem a tegnapon 

tájékozódik. Akkor találunk igazi belső örömre 
a böjti úton is, ha nem hátrafelé nézünk, hanem 
merünk előretekintem. Nemcsak a közvetlen kö
zeibe. Távolabbra is.

De sokan vándorolnak a mai utakon úgy, hogy 
nem tudnak előrenézni, mert éppen a folytatás 
vált számukra kétségessé! Elveszített munka
hely, megismert diagnózis, a magunkra maradás 
leselkedő veszélye -  és már kedv sincs a holnap
hoz, a következő lépéshez. Mit tegyek? Hova 
siessek? Kihez menjek? Mindenütt biztonságo
san zárva tartott ajtók, lehetőleg átszakíthatat- 
lan kerítések védik az embereket, akik e bástyák 
mögött még esetleg elérhetők volnának.

Pedig az egyedül közlekedő vándor nagyon 
hamar elfárad. Legveszélyesebb ellenfele nem is 
az út hossza és állapota, hanem a fárasztó lég
kör. A magány, amely súlyosabb minden teker
nél. Éjszaka vezetni, ha már a többiek alszanak 
az autóban, percről percre nehezebb. A gépi zene 
nem old meg semmit. A monoton zaj nem jobb a 
csendnél. A belátott terület egyre kisebb. Jobb
nak látszik a pihenő a veszélynél, amit a lankadó 
figyelem okoz. Van, hogy be kell látnunk: teljesí
tőképességünk nem végtelen.

Vajon a lelkűnknek nem volna szüksége erre 
a belátásra? Feszültségeinket nem gyógyítaná a 
megpihenés? Meddig akarunk még újabb és 
újabb kilométereket kikényszeríteni magunkból? 
Lehetetlen mindig erőből és újra csak erőből 
cselekedni! Pihenőre van szükségünk, hogy fellé
legezhessünk. Lendületet kell vennünk. Fel kell 
töltekeznünk bizakodással, örömmel, hogy erőnk 
legyen a folytatáshoz.

Öröm pedig csak megfelelő környezetben szü
letik és válik az életünk részévé. Az örömnek tere 
van. Nem véletlen, hogy Isten igéjében az örömöt 
sokszor találjuk együtt az „Űr udvarának”, a 
„hajléknak” felfedezésével, őrizzük ezt a régi 
kapcsolódást! Induljunk el úgy ezen a vasárna
pon gyülekezetünk „hajlékába”, hogy bennünk 
van a vágyódás az örömre. Örömtelen világ 
örömtelen keresztyénéi képtelenek az igazi misz- 
szióra. Megfeszített akarattal, „erőből” semmit 
sem adhatunk környezetünknek. Pedig a szomjú
ság ma sem kisebb, mint egykor. Tán kiáltóbb, 
mint bármikor. Forrást kereső emberek vesznek 
körül minket. Van-e életmentő vizünk, amit ne
kik nyújthatnánk? Felírni, tanácsolni könnyű, 
valóban átadni sokkal nehezebb.

Mi magunk is folytonos utánpótlásra szoru
lunk, hiszen ezer csatorna nyeli tartalékainkat. 
Ezért szól nekünk a hívás. Érkezzünk meg sok
kal bátrabban, sokkal nagyobb igényekkel a vi
gasztalás forrásához! Az Ür házába, az élő Isten 
elé. És meijünk távolra nézni! A prófétai köny
vek v é g é n  ragyog fel Isten dicsősége. A Szentírás 
u to l s ó  la p ja in  tárul elénk az igazi boldog jövendő 
képe. A sok szenvedés és megpróbálkozás u tá n  
Isten igazi emberei nem visszafelé néző, hanem 
előretekintő, „igaz apostolként” szólalnak meg. 
Jövőt hirdetnek. Tudják, hogy Isten nem hagy 
mélyben és Sötétben. Ezért mernek előrenézni. 
Távolra is. Ezért van jövőképük. Ezért van örö
mük. Lássuk meg, hogy a jövőt vesztő, perspektí
vát vesztő, reménységet vesztő ember előtt felra
gyoghat Isten szeretete, az igazi távlat. Ezért 
énekelhetünk a böjti úton így:

„Öröm van nálad, még ha búbánat 
Ér is minket, Jézusunk.
Benned és véled mienk az élet,
Nagy Megváltónk, hü Urunk.” (364. ének

1. vers)

Dr. Szabó Lajos

TÚRM EZEI ERZSÉBET:

„Minden évben?”
I n d u l u n k  ú jr a  G o lg o ta  f e l é .
U t u n k r a  m á r  a  k e r e s z t  v e t  á r n y a t ,  
d e  r a j ta  t ú l  h ú s v é t  ö r ö m e  v á r .
S  k i s  B a lá z s  c s o d á lk o z v a  k é r d i :
„ M in d e n  é v b e n  m e g h a l?
M i n d e n  é v b e n  f e l t á m a d ? "

N e m ,  k i s  B a lá z s ,  Ő  e g y s z e r  h a l t  m e g  é r t ü n k ,  
e g y s z e r  t á m a d t  f e l  g y ő z e l m e s e n !
D e  h o s s z a n  té p e lő d ö m  
g y e r m e k i  k é r d é s e d e n .

„ M in d e n  é v b e n ? ” C s a k n e m  k é t e z e r  é v e  
m in d e n  é v b e n  k í s é r j ü k  Ő t  
a  f á j d a l m a k  tö v i s e s  ú t já n ,  
s  u j j o n g u n k 'ü r e s  s í r ja  e lő t t .
„ M in d e n  é v b e n ? ” M i l y e n  é v  v o ln a ,  
h o l  v á r n a  b é k e s s é g  é s  m e n e d é k ,  
h a  s z e n v e d é s é t ,  s z e n t  h a lá lá t ,  

f e l t á m a d á s á t  e l f e l e j t e n é n k ? !
H a  n e m  z e n g n e  tö b b é  B a c h  P a s s ió ja  
h a  n e m  ő r i z n é  a z  e m l é k e z e t  
a z t  a  g o l g o t á i  k e r e s z t e t ,  
a m e ly e n  J é z u s  é r t ü n k  v é r e z e t t !

„ M in d e n  é v b e n ? ” T ű n h e t n e k  s z á z a d é v e k ,  
é s  s z á g u l d h a t u n k  k é t e z e r  f e l e ,  
a  k e r e s z t  m a  is  e g y e t l e n  r e m é n y s é g ,  
a  k e r e s z t  m a  is  g y ő z e l e m  j e l e .
M i n d e n  é v b e n  e l i n d u lu n k  f e l é j e .
N e m  t e m e t i k  e l  t ű n ő  s z á z a d o k .
S  a k k o r  t a lá lu n k  e r ő t ,  b é k e s s é g e t ,  
h a  a  k e r e s z t f a  t i t k a  f e l r a g y o g !

ÜLÉSEZETT A MAGYAR 
BIBLIATÁRSULAT KURATÓRIUMA

Bibliakiadásunk eredményei és tervei kerültek meg
beszélésre a Magyar Bibliatársulat vezetőségének ülé
sén március 7-én Budapesten dr. Harmati Béla püs
pök, a Bibliatársulat elnöke vezetése alatt. Tarr Kál
mán főtitkár beszámolt többek között a Szinopszis, 
azaz a négy evangélium párhuzamos szövegű kiadásá
ról és a magyarázatos Biblia megjelentetésének előké
születeiről, valamint a romániai Bibliatársasággal 
együtt készített új cigány nyelvű újszövetségi fordí
tásról.

TÁRGYALÁS EGYHÁZI MŰEMLÉKEINKRŐL

Baja Ferenc környezetvédelmi és területfejlesztési 
miniszter dr. Fejérdy Tamás államtitkár, az Országos 
Műemléki Hivatal elnöke, Nagy Tiborné műemléki 
igazgató társaságában fölkereste egyházunk vezetősé
gét. Megegyeztek abban, hogy a rendelkezésre álló 
pénzügyi kereteknek az igények nagy számának megfe
lelően olyan felhasználása a tanácsos, amikor az egy
ház és a minisztérium a szakhivatal segítségével közö
sen állítják össze fontossági sorrendben a felújítandó 
épületek listáját. Egyházunk részéről a tárgyaláson dr. 
Harmati Béla és Szebik Imre püspökök, Szemerei Zol
tán gazdasági főosztályvezető és dr. Inotayné Lukáts 
Judit építési és egyházművészeti osztályvezető vettek 
részt.

HARMATI PÜSPÖK GENFBEN

A  L u t h e r á n u s  V i lá g s z ö v e t s é g ,  a z  E g y h á z a k  V i lá g ta 
n á c s a ,  a z  E u r ó p a i  E g y h á z a k  K o n fe r e n c iá ja  é s  a  R e f o r 
m á t u s  V i lá g s z ö v e t s é g  f ő t i t k á r á v a l  é s  m u n k a t á r s a i k k a l  
f o l y t a t o t t  p r o g r a m e g y e z t e t ő  t á r g y a l á s o k a t  d r .  H a r m a 
t i  B é la  p ü s p ö k  G e n fb e n  f e b r u á r  1 6 - 1 9 .  k ö z ö t t .  Ú t ja  
s o r á n  m e g l á t o g a t t a  a  g e n f i  m a g y a r  p r o t e s t á n s  g y ü l e k e 
z e t  v e z e tő s é g é t  is .

BEMUTATKOZÓ LÁTOGATÁSOK

Schilfer János főpolgármester-helyettes és Harrach 
Péter, a Budapest Főváros Kulturális Bizottsága elnö
ke március 1-jén bemutatkozó látogatást tettek egy
házunknál. Fogadták őket dr. Harmati Béla és Szebik 
Imre püspök és Szemerei Zoltán főtitkárhelyettes.

•

Lábody László államtitkár, a Határontúli Magya
rok Hivatala elnöke Forrai Kristóf főosztályvezető kí
séretében bemutatkozó látogatást tett dr. Harmati Béla 
püspök-elnöknél március 7-én.

TIT ELŐADÁS KAPOSVÁROTT

A  T u d o m á n y o s  I s m e r e t t e r j e s z t ő  T á r s u la t  S o m o g y  
m e g y e i  s z e r v e z e t e  m e g h ív á s á r a  d r . H a r m a t i  B é la  p ü s 
p ö k  f e b r u á r  2 7 - é n  e s t e  e l ő a d á s t  t a r t o t t  K a p o s v á r o t t  
„ E t i k a  -  v a l lá s i  e t i k a  -  b ib l ia i  e t i k a "  c ím m e l .

Imitatio Christi Tapioszentmártonban
A tápiószentmártoni evangélikus 

templom mellett két hatalmas fa 
ébred fel közel 200 év óta minden 
tavasszal téli álmából. Egyidősek a 
templommal. Védik és díszítik a 
templomot, és ébredésre intik a lel
ki otthonukba térőket. Március 4- 
én, a böjt első vasárnapját megelő
ző szombaton délelőtt a két fa kö
zött szokatlanul hosszan szóltak a 
harangok a barokk stílusú torony
ban. Égy új korszak kezdetét hir
detve, a l l  órakor kezdődő lelkész
iktató istentiszteletre és az azt köve
tő ünnepi közgyűlésre hívták az 
egyházmegye küldötteit. A zsúfolá
sig megtelt templom oltára előtt 
D e tr e  J á n o s ,  a Pest megyei egyház
megye esperese, B a r a n y a i  T a m á s  
espereshelyettes és B r e b o v s z k y  
G y u la  ny. lelkész végezték a liturgi
kus szolgálatot. Velük szemben állt 
K u s tr a  C s a b a , a gyülekezet egyhan
gúan meghívott új lelkésze felügye
lőjével és gondnokával.

Detre János esperes 2Tim 2,15 
igével indította lelkészi szolgálatá
nak új szakaszára lelki gyermekét: 
„ I g y e k e z z  k ip r ó b á l t  e m b e r k é n t  
m e g á l ln i  a z  I s t e n  e lő t t ,  m in t  o ly a n  
m u n k á s ,  a k i  n e m  v a ll s z é g y e n t ,  h a 
n e m  h e ly e s e n  f e j t e g e t i  a z  ig a z s á g  
ig é jé t ."  Igehirdetésében elmondta, 
hogy Kustra Csaba és felesége az 
aszódi gyülekezetben kezdték Jézus 
követését. Abban a gyülekezetben, 
amelyik közel kétszáz évvel ezelőtt 
E l e fá n t  M i h á l y  személyében az első 
lelkészét adta a tápiószentmártoni 
gyülekezetnek. így most Brebovsz
ky Gyulától a második aszódi szár
mazású lelkész veszi át a szolgála
tot, hetedikként a gyülekezet lelké
szeinek sorában. A lelkész Isten 
szolgája, munkatársa, aki nem 
egyedül áll meg Isten előtt, hanem 
családja és gyülekezete tagjaként. 
Ezért a gyülekezet tagjainak is, de 
főként a vezetőinek arra kell töre
kedniük, hogy a szolgálatban ki
próbált emberekként állhassanak 
Isten elé. Ha az „igazság igéjét” 
nem csak hirdetik, hanem annak a 
következményeit is emelt fővel vál
lalják, akkor nem vallanak szé
gyent, sőt Isten megáldja közösen 
végzett szolgálatukat.

A lelkészbeiktatás áldó igéinek 
elhangzása után 16 lelkész kérte az 
ősi zsoltárt énekelve Isten erőt adó

kegyelmét a gyülekezet új lelkipász
torának életére és szolgálatára.

Kustra Csaba igehirdetésében 
Mk 8,34-38 ige alapján vallott ar
ról, hogy Jézus hívását meghallva, 
őt követve jött Tápiószentmárton- 
ba, bízva abban, hogy ma is sokan 
odafigyelnek Jézus hívására. Nem 
szégyellik, hanem felveszik a krisz
tushit megváltásának keresztjét és 
követik őt.

„ K r is z tu s  k ö v e té s é b e n  a z  e ls ő  lé 
p é s :  a z  I s te n  ig é jé n e k  h a l lg a tá s a  é s  
ta n u lá s a . A  r e n d s z e r e s  t e m p lo m b a -  
j á r á s  é s  b ib lia o lv a s á s  o ly a n  é le t fo r 
m á t  a la k í t  k i ,  a m i  ö n m a g u n k  m e g ta 
g a d á s á t  k ö v e t e l i  m e g .  A  m á s o d ik  lé 
p é s  a z  é le tü n k  o d a a d á s a  J é z u s n a k ,  
e lv e s z té s e  a z  e v a n g é l iu m é r t ,  h o g y  r é 
s z e s e i  le h e s s ü n k  a z  ö  é le té n e k .  
A  h a r m a d ik  lé p é s  a z  ő  b ű n b o c s á n a 
t o t  é s  ö r ö k é le te t  s z e r z ő  h a lá lá n a k  é s  

f e l t á m a d á s á n a k  a lá z a to s  e l fo g a d á 
s a .  A n n a k  f e l i s m e r é s e ,  h o g y  K r i s z 
tu s t  e g y é n i  d ö n té s s e l ,  d e  m é g is  c s a k  
e g y ü t t  k ö v e th e t jü k .  E h h e z  k é r e m  I s 
te n  á ld á s á t ,  á  g y ü le k e z e t  im á d s á g a i t  
é s  s z e r e t e t é t” -  fejezte be igehirdeté
sét a gyülekezet új lelkésze.

A lelkésziktató istentisztelet ün
nepi közgyűléssel folytatódott, me
lyet S m id é l iu s z  L á s z ló  egyházme
gyei felügyelő nyitott meg üdvözlő 
szavaival. Ezután Detre János espe
res köszöntötte az új lelkészt és gyü
lekezetét. M e le g  s z a v a k k a l  e m lé k e 
z e t t  m e g  a z o k r ó l  a z  é v e k r ő l ,  a m ik o r  
K u s tr a  C s a b a  é s  f e l e s é g e ,  B a lá z s  
M ó n i k a  a z  a s z ó d i  i f jú s á g  ta g ja i  v o l
t a k ,  é s  h á r o m  é v ig  a  k á n t o r i  s z o lg á 

la to t  is  v é g e z té k  a  g y ü le k e z e tb e n .  
Ezentúl egy új gyülekezetben kell 
felnőttként helytállniuk, úgy, hogy 
közben Mónikának folytatnia kell 
a Teológia Levelező Tagozatán 
megkezdett tanulmányait, és együtt 
kell törődniük első gyermekük, a 
nyolc hónapos Nikolett lelki és testi 
fejlődésével. Az esperes üdvözlő 
szavai után a helyi gyülekezetek ve
zetői: P a ty i  I s tv á n  római katolikus 
plébános, S e b e s ty é n  B e n e d e k  refor
mátus lelkipásztor, K e c s e r  I s tv á n  
pünkösdi prédikátor, majd a Nagy
községi Önkormányzat képviseleté
ben V e r k h a r d t  L á s z ló n é  jegyzőasz- 
szony; a Farmosi Evangélikus 
Gyülekezet nevében pedig M o ln á r -  
n é  V a r ró  M á r ia  mondta el köszön
tését. Az egyházmegyei lelkészek 
fratemitásának nevében Baranyai 
Tamás espereshelyettes; a szom
széd gyülekezetek nevében R o s z i k  
M ih á ly  ny. alberti lelkész, majd 
B r e b o v s z k y  G y u la  ny. lelkész mint 
közvetlen előd kérte Isten áldását 
utódjára és a gyülekezetre. F isc h ln é  
d r . H o r v á th  A m a ,  a szülőfalu és 
gyülekezet képviselőjeként ígérte, 
hogy a jövőben is az eddigi imádsá- 
gos szeretettel gondolnak a lelkész
családra és gyülekezetükre. A kö
szöntések sorát B r in d z a  J ó z s e f  gyü
lekezeti felügyelő zárta, kifejezve 
reménységét, hogy jó munkatársai 
lesznek egymásnak Jézus követésé
ben. Kustra Csaba meghatottan 
köszönte meg az elhangzott jókí
vánságokat és felajánlott segítő- 
készséget a reá váró feladatok telje
sítésében, majd minden jelenlévőt 
meghívott a parókián, a templom
ban és az udvaron gazdagon megté
rített asztalokhoz.

Őszinte elismerés és hálás köszö
net illeti meg a háziasszonyokat és 
a szívélyes vendéglátásban közre
működő presbitereket, akik egy 
nagy családi ünneppé varázsolták a 
sokfelől érkezett hittestvérek jól 
előkészített találkozóját.

♦
A hatalmas vendégsereg a dél

utáni napsütésben hitében megerő
södve tért haza, hogy Krisztus kö
vetése ne csak Tápiószentmárton- 
ban, hanem az otthoni gyülekeze
tekben is hétköznapi gyakorlattá 
váljon.

Rezessy Miklós

A  m ű v e l ő d é s i  t á r c a  -  m i n t  v á r 

h a t ó  v o l t  -  m ó d o s í t a n i  k í v á n j a  a z  

1 9 9 3 - b a n  m e g s z ü l e t e t t  k ö z o k t a 

t á s i  t ö r v é n y t .  A z  e g y i k  m ó d o s í t ó  

j a v a s l a t  i g e n  n a g y  e l l e n é r z é s t  v á l 

t o t t  k i  a  h í v ő  s z ü l ö k  k ö r é b e n .  E l s ő  

o l v a s a t r a  p e r s z e  n e m  h a n g z i k  

r o s s z u l :  „ a  s z ü l ő n e k  k ö t e l e s s é g e  

t i s z t e l e t b e n  t a r t a n i  g y e r m e k e  

g o n d o l a t - ,  l e l k i i s m e r e t -  é s  v a l 

l á s s z a b a d s á g h o z  v a ló  j o g á t " .  D e  

h a  á t g o n d o l j u k ,  m i t  j e l e n t  e  , j o g ” , 

m i n d j á r t  l á t h a t ó ,  h o g y  a  l i b e r a l i z 

m u s  o l y a n  t ú l k a p á s á v a l  v a n  d o l 

g u n k ,  a m e l y  s z á m u n k r a  f o n t o s  é r 

t é k e k e t  k é r d ő j e l e z  m e g .  M a g y a 

r á n :  h a  a  p a r l a m e n t  e l f o g a d j a  e z t  

a  t ö r v é n y m ó d o s í t á s t ,  a k k o r  a  s z ü 

l ő  k e z é b ő l  k i v e s z i  a  g y e r m e k  v i 

l á g n é z e t i ,  e r k ö l c s i  i r á n y í t á s á n a k  

j o g á t .

U g y e ,  i s m e r ő s  e z  a  h e l y z e t  a  

t ö r t é n e l e m b ő l ?  í g y  n e v e l t é k  a  h i t 

l e r  j u g e n d e t  s  a  p i o n í r o k a t :  a  k ö 

z ö s s é g b e n ,  i s k o l á b a n  m a n i p u l á l t  

g y e r e k e k  a k á r  f e l  i s  j e l e n t h e t t é k  

— m i n t  a h o g y a n  s o k s z o r  m e g  i s  

t e t t é k  -  r e n i t e n s k e d ő  s z ü l e i k e t .  

T ú l  s ö t é t e n  l á t u n k ?  I n k á b b  c s a k  

v é g i g g o n d o l j u k  a  l o g i k a i  s o r t .

Kinek a joga?
P é l d á u l :  h a  g y e r m e k ü n k  b á r m i 

l y e n  s z e k t a  b e f o l y á s a  a l á  k e r ü l ,  

r te m  a k a d á l y o z h a t j u k  m e g .  S  a z t  

s e m ,  h a  n e t á n  b ű n ö s  p o l i t i k a i ,  v i 

l á g n é z e t i  m a n i p u l á c i ó k  á l d o z a t a  

l e s z .  H i s z e n  u g y e b á r  j o g a  v a n  a  

v i l á g n é z e t i - ,  g o n d o l a t -  é s  v a l lá s -  

s z a b a d s á g h o z . . .  S  k i  n e  tu d n á ,  

h o g y  n e m  n e h é z  a  s e r d ü l ő k  k é p l é 

k e n y  l e l k é t  f o r m á l n i . . .

A  t ö r v é n y j a v a s l a t ,  m i k ö z b e n  a  

g y e r e k e k  j o g a i t  v é l i  b ő v í t e n i ,  a  

s z ü l ő k  s z a b a d s á g á t  k o r l á t o z z a .  

E g y é b k é n t  p e d i g  a  M a g y a r  K ö z 

t á r s a s á g  A l k o t m á n y á n a k  6 7 .  p a 

r a g r a f u s á n a k  2 .  b e k e z d é s e  s z e r i n t  

a  s z ü l ő k e t  m e g i l l e t i  a z  a  j o g ,  h o g y  

a  g y e r m e k ü k n e k  a d a n d ó  n e v e l é s t

m e g v á l a s s z á k .  A  l e l k i i s m e r e t -  é s  

v a l lá s s z a b a d s á g r ó l ,  v a la m in t  a z  

e g y h á z a k r ó l  s z ó l ó  t ö r v é n y  5 .  p a 

r a g r a fu s a  a l a p já n  a  s z ü l ő n e k  j o g a  

v a n  a h h o z ,  h o g y  k i s k o r ú  g y e r m e 

k e  e r k ö l c s i  é s  v a l lá s i  n e v e lé s é r ő l  

d ö n t s ö n .  T e h á t  h a  a  l ib e r á l i s  i r á 

n y í t á s ú  m ű v e l ő d é s i  tá r c a  i ly e n  

h o r d e r e jű  t ö r v é n y m ó d o s í t á s t  t e r 

v e z ,  m á s  t ö r v é n n y e l  é s  m a g á v a l  a z  

A l k o t m á n n y a l  ü t k ö z i k .  M á r  e z  is  

e lé g  o k  a r r a ,  h o g y  e l u t a s í t s u k .  É s  

f i g y e l j ü n k  o d a ,  t i l t a k o z z u n k ,  a m i 

k o r  j o g o k r a  é s  s z a b a d s á g r a  h i v a t 

k o z v a ,  j o g a i n k a t  é s  s z a b a d s á g u n 

k a t  k é s z ü l n e k  s e m m i b e  v e n n i . . .

Újlaki Ágnes

ESPERESIKTATÁS

A Pesti Egyházmegye megválasztott esperesét, Szirmai Zoltánt 
a Budapest-Fasori Egyházközségünk lelkészét, március 26-án, va
sárnap délután 3 órai kezdettel tartott istentiszteleten és egyházme
gyei közgyűlésen iktatja be hivatalába dr. Harmati Béla püspök. 
Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívja és várja gyülekezeteink 
tagjait az egyházmegyei elnökség a Budapest-Fasori Egyházközség 
templomába (VII., Városligeti fasor 17-21).
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jftS GYERMEKEKNEK A

Sok időnek kell eltelnie,
míg egy állatot sikerül magamhoz szelídíteni.
Hosszú ideig kell bizonyítanom, hogy nem 
bántom, hogy bátran közeledhet hozzám, 
hogy nem élek vissza védtelenségével, 
és nem használom ki kiszolgáltatottságát.
Sok időre van szükség a bizalom elnyerésére, 
de annál könnyebb elveszteni azt.
Elég egy rossz, hirtelen mozdulat,
egy gondatlanul fájdalmat okozó szorítás...

Azt hiszem, valahol igaz ez az emberekre is. 
Hányszor veszítjük el a nehezen elnyert bizalmat, 
meggondolatlan szavainkkal és tetteinkkel.
Taníts minket Urunk, hogy felismerjük a határt, 
amin túl nem szabad próbára tenni társaink türelmét! 
Taníts minket Urunk, hogy vissza tudjuk fogadni 
azokat, akik visszaéltek a bizalmunkkal!

BIBLIAI „K I-K ICSO DA”

Jezábel
Az Ószövetség történeti leírásaiból kitűnik, hogy 

Izrael népe bizony sokszor hátat fordított Istennek, és 
idegen népek vallását követte. Fából, kőből készített 
istenszobrok előtt hódoltak, azokhoz imádkoztak és 
azokat tisztelték. Eközben sokszor megfeledkeztek az 
egy, élő Istenről.

így történt ez Aháb király uralkodása idején is, 
amikor a király idegen országból származó felesé
ge, Jezábel magával hozta népe vallásosságát, az 
úgynevezett Baál istenség tiszteletét, és annak pap
jait. Ebben az időben élt Illés próféta, aki igen 
nagy buzgalommal próbálta visszatéríteni a nép 
szívét az Úrhoz. Jezábel ezért ádáz ellenségként te
kintett Illésre, és a prófétának sok üldöztetésben 
volt része a királyné miatt. Jezábel nem csak Illés
nek okozott sok bajt, hanem az ország népe is 
szenvedett gonoszságától. Nagy befolyása volt fér
jére, akit sok bűnre és erőszakosságra csábított.

Végül azután mindkettőjük életében visszaütött 
az erőszak. Aháb király hódító háborúban esett el, 
Jezábelt pedig lázadók dobták ki a palotája abla
kából.

FERI B Á C SI JÁTÉK AI

Az „lKorinthus 13" című 
játék megfejtői

Ebben a játékunkban négy szót kellett megtalálno
tok a Szeretet Himnuszában. így a legjobb megfejtése
kért 4 pont járt. Most a telitalálatosokat jutalmazom 
ajándékkal, de a dicséret mindannyiótoknak szól!

4 pontos: ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Donáth Ferkó 
(Ózd); Fancsali Ifjúsági Kör; Illés Adél (Egyházas- 
dengeleg); Nuszpel Mónika és Krisztián (Soltvad- 
kert); Zalán Péter (Budapest);

3 pontos: Demján Anita (Szarvas);
2 pontos: Bánki Renáta (Inota); Keveházi Márta 

(Budapest);
1 pontos: Kis Gabriella (Oroszlány); Kölesdi hitta- 

nosok; Márton Péter (Kiskőrös); Németh Csilla 
(Somlószőlős).

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

A „Kezdd el" című játék 
megfejtői

Bizonyára emlékeztek még erre a játékra. Hangjegye
ket kellett összekötni, és a bennük található betűket ösz- 
szeolvasva, egy szép esti ének kezdősorára bukkanhat
tunk : „O, maradj vélem, az est közelget. ..’’A z  ének szá
ma pedig a 121-es. Egy kedves levélíró a régi, Dunántúli 
Evangélikus Énekeskönyvben talált rá a fenti énekre, 
ott a 718-as számon. Természetesen ezt is helyesnek fo
gadtuk el.

A megfejtők:
Antal Péter (Nagybörzsöny); Bánki Renáta (Inota); 

ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Demján Anita (Szarvas); Do
náth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági Kör; ülés Adél 
(Egyházasdengeleg); Keveházi Márta (Budapest); Kö
lesdi hittanosok; Medveczki Csilla (Vácegres); Pelles 
László (Nyíregyháza); ifj. Pintér György (Zomba); Za
lán Péter (Budapest).

Gratulálok!
Örülök mindig, ha ilyen sok megfejtés érkezik, de kicsit 

szomorkodom is, hogy nem tudok mindannyiótoknak ju
talmat küldeni. Csak a szerencsés nyertesnek, aki ez alka
lommal nem más, mint: Pelles László Nyíregyházáról.

Képrejtvény

Humorzsák
A lelkész észreveszi, hogy almafái gyümölcsét időről 

időre megdézsmálják. Hittanosaira gyanakszik, ezért 
kitesz a kertbe egy táblát:

„A jó  Isten mindent lát."
Másnap girbegurba gyerekírással ez volt olvasható a 

szöveg alatt:
„De nem árul el minket.”

*

-  Lopják az almáját, tisztelendő bácsi! -  üvölti torka- 
szakadtából a szomszéd Pistike. -  Már mind leszedték!

-  Hadd el, gyermekem, ad a jó Isten helyébe jövőre 
majd másikat -  mondja a  jóságos lelkipásztor.

-  Igen, de én addig honnan szedek almát? -  pityere- 
dik el a fiú.

HATÁROKON TÚLI 
EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI 

VEZETŐK TALÁLKOZÓJA
Február 20-25 között voltak együtt az ifjúsági véze- 

tők Budapesten. Heten jöttek Erdélyből, négyen Szlo
vákiából és egy a Délvidékről. Sajtótájékoztatón szá
moltak be arról, hogy hazájukban és egyházukban 
hogyan kezdődött el az ifjúsági munka, hiszen nullá
ról kellett indulniok. Az erdélyiek arról számolhattak 
be, hogy 1990 óta van ifjúsági munka. Korábban nem 
volt keresztyén ifjúsági nevelés, mindent elölről kellett 
kezdeni. Nagy nehézséget jelent a szétszórtság. 
A 30 000 lelkes evangélikusság egész Erdély területén 
szétszórva él. Kevés a fiatalok száma és elég nagy a 
közöny. Eddig már három országos konferenciát tar
tottak és néhány regionális összejövetelt is. Táboro
kat is szerveznek, ebben sokszor nyújtanak segítséget 
a magyarországi testvérgyülekezetek is.

Délvidéken nincs szervezett ifjúsági munka. Kevés 
a magyar gyülekezetek száma és kevés a fiatal is. 
A háború kedvezőtlenül befolyásolja az ifjúság hely
zetét -  sokan elmenekültek otthonukból.

Szlovákiában az arányok olyanok, hogy 300 ezer 
evangélikusból kb. 12 ezer a magyar gyülekezetbeli. 
Van magyar gimnázium, magyar hitoktatás, a szerve
zett munka igen nehéz. Némi akadályt jelent az is, 
hogy nem minden „vegyes” gyülekezet lelkésze beszél 
magyarul.

Mindhárom területen hálásan említették, hogy a 
MEVISZ milyen eredményesen támogatta és még ma 
is segíti őket. Ezt a missziót felvállalta és teljesíti is. 
Ezt a konferenciát, találkozót is a MEVISZ rendezte 
közösen az Országos Egyház Ifjúsági Bizottságával és 
a KIÉ-vei. A vendégek több egyházi intézményt meg
látogattak, ismerkedtek egyházunk egész életével.

Hegyek
Megdöbbentő statisztikai adatok hirdetik, bizo

nyítják, hogy az emberiség, a modem, harmadik évez
redébe lépő emberiség iszonyatos mennyiségű szeme
tet termel, amelynek eltüntetése egyre súlyosabb 
problémát jelent. Eljön az idő, amikor saját szeny- 
nyünkbe fulladunk bele? Mit hoz a jövő? Agóniát 
vagy életet?

Hatalmas hegyek emelkednek nagyvárosok körül, 
a bomló hulladék bűzét mindenhol érezni, messzire 
viszi a szél. És nemcsak a szagot, a szemetet is.

De vajon ki tudná felbecsülni annak a hegynek 
magasságát, roppant méretét, amely emberi bűnök
ből, súlyos vétkekből, gonosztettokből, erkölcsi cső
dök hulladékaiból épül -  és egyre csak nő, nő ...

A Golgota hegyén, ezen a tulajdonképpen jelenték
telen dombocskán sok bűn nyerte már el megérdemelt 
büntetését. Hiszen kivégző hely volt -  sók bűnöző 
élete itt ért véget.

És egy ártatlan emberé is. Mások bűnei miatt. Az 
emberiség bűnei miatt. Az én vétkeim miatt. Az Isten 
Fiának élete -  rövid harminchárom év -  keresztre 
feszült, hogy kikínlódja az Életet -  nekünk, mindany- 
nyiunknak.

Ezért a kereszt egy óriási felkiáltójel: két dologra 
emlékeztet: az emberi gonoszság Himaláját megszé
gyenítő hatalmasságára, az égbekiáltó bűnre; és Isten 
érthetetlen, megmagyarázhatatlan, végtelen szereteté- 
re. Ami mindennél hatalmasabb. Még bűneink Hima
lájánál is.

A Golgota a föld leghatalmasabb hegy óriása. De a 
kereszt a csúcson hirdeti: nem kell belefulladnunk 
szennyes életünk hulladék-romjaiba! Az Isten Fiának 
agóniája Életet hozott! A bűn-Himalája csúcsára Is
ten szeretete kitűzte a keresztet, a bűnbocsánat jelét, 
az ÉLET jelét!

V. Gy.

H A S Z N O S  K Ö N Y V  A Z  E G É SZ  CSALÁDNAK

„Uram, taníts minket im ádkozni!”
A Ferenczy Er

zsébet által össze-1 
állított imakönyvi 
valós hiányt igyek
szik betölteni. Ge
nerációk nőttek fe l 
hazánkban az 
„édes atyai nyelv" \ 
megismerése nél
kül. Egyre több 
szülő vallja meg, 
hogy szenved ettől 
a „kommunikáci
ós” zavartól. Egyik 
kissé bizarr megol
dás, hogy fonák vi
lágunkban majd a gyermekek tanítják meg szüleiket 
imádkozni, hiszen ők már járhatnak egyházi óvodába, 
iskolába, hitoktatásra... De meggyőződésem, hogy 
egészségesebb lenne, ha családok együtt tanulnának 
újra beszélgetni Istennel. Erre utal a Sajtóosztályunk 
által■ kiadott könyvecske bibliai mottója: „...taníts 
M INKET...” és alcíme: „Imádságos könyv gyerme
keknek ÉS szüleiknek”. .. A könyv előszava szerint „a 
válogatás otthoni- családi-, óvodai, iskolai és templo
mi használatra készült.”

Egészséges arányban ötvözi a régi és új imakincset. 
Miért kaptak helyet benne talán sokak számára jól 
ismert, klasszikusnak mondható imádságok is? íme, az 
összeállító megszívlelendő indoklása: „Szándékosan 
szerepel a válogatásban több régi imádság is..., ame
lyet szülők, nagyszülők adtak át gyermekeiknek, uno
káiknak és így ' ezek nemzedékeket kötöttek össze. 
Hozzá tartoznak ezek szellemi örökségünkhöz. Amikor 
ezeket imádkozzuk, közösségben vagyunk azokkal, 
akik előttünk éltek és a maguk nyelvén szólították meg

Istent...” Segíthet ez a könyv abban is, hogy a megsza
kadt nemzedéki lánc, az elfelejtett közösség az előre
mentek gyülekezetével helyreálljon, és újra felfedezzük 
rejtett gyökereinket, kincseinket.

Remek keresztelési ajándék lehetne ez a könyvecske 
minden család számára. Segíthetne a szülőknek, hogy 
gyermekük ne csak az anyanyelvet tanulja meg tőlük, 
hanem a mennyei Atya megszólítását is. Eszméltethet- 
né a keresztszülőket is oly sokszor elfelejtett kötelessé
gükre, amit pedig Isten és a gyülekezet előtt vállaltak: 
„.. .az evangélikus egyház segítségével gondoskodom e 
gyermek hívő keresztyénné növekedéséről...’’ M i lesz, 
ha majd egyszer Isten számon kéri rajtunk ezeket a 
félvállról v e tt , fogadalmainkat”?!

Egyházunk ezzel a könyvvel valós segítséget kínál az 
imaéletben való növekedésre kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Bárcsak élnénk vele!

G. P.
*

A kiszínezhető gyermekrajzokkal illusztrált könyv 
ára: 184 Ft

Tudós papok -  művelt népért
Ezt a címet Sólyom Jenő Hazai egyháztörténelem 

cimű kis könyvecskéjében olvastam még néhány évvel 
ezelőtt, amikor a teológiai felvéteü vizsgámra készül
ve, lapozgattam azt.

Sólyom Jenő lángoló lelkesedéssel ír arról, milyen 
jó talaja volt mindenkor az evangélikus egyház a 
művelődésnek, s hogy az igazi evangélikus keresztyén 
kegyesség mindenkor párosult a haza és az emberiség 
szolgálatával. Hazai egyháztörténetünk nem győzné 
felsorolni azokat, akik az evangélikus gyülekezetek

ben nevelkedtek a tudományok, az irodalom, a politi
ka nagyjaivá.

Ez a múlt, a történelem. Ma talán más a megítélése 
ennek a kérdésnek. Annak, hogy ki mit, mennyit, 
hogyan és hol tanuljon. Mostanában túl sokat hallom 
ezt: „Minek a tudomány, minek az a sok okoskodás, 
mire való az?” S bizony sokszor éri bírálat azt a 
teológust is, aki tanulni akar, aki többet akar tanulni 
-  s talán nem tévedek, ha leírom: egyháza javára, 
gazdagítására. Nem értem, miért baj ez. S nem értem 
azokat sem, akik azt mondják: „Nem kell a tudo
mánnyal foglalkozni, mert az csupán emberi okosko
dás, s elég a lelki dolgokkal foglalkozni, és akkor 
minden jó  lesz." Föl kell tennem a kérdést: Biztos?

Nem tudok olyan érvet fölhozni, amely a tanulás, 
a tudományok, a művészetek ellen szólna. A keresz
tyén műveltség volt egykoron az, amely a még vad 
pogány magyar népet megmentette a pusztulás elől, 
s lehetővé tette, hogy a magyar műveltség értékes, az 
európai kultúrának szerves része legyen.

Hiszem, hogy aki tanul, nem öncélúan teszi azt, 
hanem azért, hogy taníthasson. Az élet Urának tarto
zunk azzal, hogy fejlesztjük képességeinket és támo
gatjuk a tudományt, az iskolázást, a zenét, a képző
művészeteket, egyszóval mindazt, ami az emberi mű
veltség és kultúra haladását és terjesztését segíti. Mert 
az ember tudni vágyik, s míg Isten titkait kutatja, 
elámul hatalmasságán és meghajol fensége előtt.

A tudományok és a művészetek nem állnak szem
ben a hittel!

Berzsenyi Dániel, aki evangélikus családban nevel
kedett, a soproni líceum diákja volt, s a magyar költé
szet kiemelkedő alakja lett, zengő szavakkal fejezi ki 
Isten-hitét: *

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

Sánta Anikó 
teol. hallgató

Krisztus szenvedése -  ma
Elárulták Jézusomat.
Nemcsak kétezer évvel ezelőtt árulták el Őt.
Nemcsak a Gecsemánéban árulták el ő t.
Nemcsak Júdás, a tanítvány árulta el ő t.
Uram,
sokszor, tegnapelőtt, tegnap és ma elárulnak Téged,
Az én házamban árulnak el Téged, 
én vagyok az, aki elárultalak.
Nem csókkal árultalak el, mint Júdás, 
de elmulasztottam a hit cselekedeteit.
Nem ezzel a köszöntéssel árultalak el:
„Üdvöz légy, Mester !’\
hanem elmentem a testvérem mellett,
és nem üdvözöltem néhány barátságos szóval.
Uram, ne engedd, hogy életemet mint Júdás fejezzem be! 
Megtagadták Jézusomat.
Nemcsak nagycsütörtök este tagadták meg ő t.
Nemcsak a főpapi palota udvarában tagadták meg Őt. 
Nemcsak Péter tagadta meg félelmében Őt.
Uram,
milyen sokszor megtagadtalak, szégyelltelek!
Hányszor elvették az emberek bátorságomat a bizonyságtételhez, 
hányszor becsültem többre a világ tüzét!
Segíts Uram, hogy megbánjam, és visszaforduljak, mint Péter' 
Megfeszítettek, Jézusom,
nemcsak azok, akik „Feszítsd meg!”-et kiáltottak. 
Megfeszítettek Téged -  nemcsak Pilátus az ő ítéletével. 
Megfeszítettek, nemcsak "& katonák, akik megsebeztek Téged 
Uram,
elbizakodottságom, gőgöm nem kevesebb, mint azoké a zsidókJ 
félelmem -  az igazság mellé kiáltani -  nagyobb, mint Pilátusé, 
kishitűségem mélyebb sebeket ejt rajtad, mint a római 
zsoldosok szegei.
Ó, Jézus,
aki így imádkoztál: „Atyám, bocsáss meg nekik!”, 
bocsáss meg nekem is.
Akkor az én bűnös, régi életem megfeszíttetik és meghal, 
és feltámad Veled új, szent életre.

J . Gnanabaranam

A KIÉ 1995-re tervezett 
programjai

Előadói és gyerekmunkás szeminárium február 17-19.
Pénzügyi és adminisztrációs szeminárium március 17-19.
Helyi vezetők-választmány képzése március 17-19.
Országos Ten Sing találkozó március 10-12.
Országos Ten Sing vezetőképző tavaszi szüne'
Munkatársi találkozó április 23
Mindazok számára, akik az elmúlt öt év alatt bármely KIÉ vezetőkép
zőn részt vettek.
Színjátszó fesztivál április 28-30.
Felléphetnek egyházi, iskolai színjátszó csoportok. Részvételi díj 
600 Ft. Jelentkezési lapot a KIÉ irodán lehet kérni.
Vándortábor július 8-14.

A mecseki táborozás alatt a fiatalok teljesen „nomád’ körülmények 
között élhetnek. A napi átlag 10 km-es szakaszok és a gépkocsi kíséret 
mindenki számára lehetővé teszi a részvételt.

Jelentkezési határidő: május 31. ’
Országos sporttábor július 24-30.

Nagyvelegre várjuk a sportolni vágyó fiatalokat. Elsősorban labdajá
tékokra lesz lehetőség.

Jelentkezési határidő: május 31.
Vezetőképző tanfolyam CsA + CsB +  IV július 2-9.

Erre a tanfolyamra hívjuk mindazokat, akik a KIÉ négyéves munka
társi képzését megkezdték, de még nem fejezték be.

Jelentkezési határidő: május 31.
Vezetőképző tanfolyam*»+ CsA +  CsB , augusztus 21-30.

Várjuk ózon fiatalok jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a 
keresztyén ifjúsági szolgálat iránt.

Jelentkezési feltételek: — betöltött 15. életév
— rövid bemutatkozás, kitérve az ifjúsági munkára
— lelkészi, vagy csoportvezetői ajánlás 
Jelentkezési határidő: május 31.

Országos KJE konferencia - július 16-23.
Minden érdeklődőt várunk a csendeshetünkre.
Jelentkezési határidő: május 31.

Országos Ten Sing vezetőképző augusztus 14-20.
Várjuk a Ten Sing iránt érdeklődök jelentkezését.
Jelentkezési határidő: május 31.

önkéntes képző augusztus 21-23.
Táncszeminárium szeptember 8-10.

Azokat hívjuk, akik ifjúsági csoportjukban néptáncot szeretnének 
tanítani.

Jelentkezési határidő: augusztus 31.
Csendesnapok szeptember 29-01.

Minden elcsendesedni vágyó fiatalt szeretettel várunk.
Jelentkezési határidő: szeptember 15,

Táborszervező szeminárium november 17-19.
Várjuk azokat, akiknek már van konferenciaszervezési és vezetési 

gyakorlata.
Jelentkezési határidő: szeptember 30.

A programokkal kapcsolatban a KIÉ iroda tud'részletes felvilágosí
tást adni.

A KIÉ címe: 1085 Budapest, Horánszky u. 26. Tel: 267-0587

1 Az örömhír 
a kicsinyek között

Az E v a n g é l i k u s  B á b s z ín h á z  E g y e s ü l e t  megala
kulása óta azt a feladatot tűzte k i maga elé, hogy a legkiseb
bek is kaphassanak a maguk szintjén, gyermekeknek szóló 
módszerekkel örömhírt arról, aki őket szereti, aki a gyerme
keket is megáldja, Jézusról. A bábjáték igen alkalmas arra, 
hogy a még írni-olvasni nem tudó, de a vizuális befogadásra 
kész kicsinyek között elvégezze ezt a szolgálatot. Az egyesület 
március 4-én tartotta közgyűlését, de előtte a kőbányai gyüle
kezeti teremben a Kőbányai Óvodások ökumenikus Csoport
jának tartott előadást. Bemutatták az A n g y a l b á r á n y o k  
című népmesét, melyet a kicsinyek csodálkozó örömmel, az 
őket elkísérő szülök megelégedéssel és köszönettel néztek vé
gig. A gyermekeket meg is vendégelték és jelmezes .farsan
got" tartottak nekik.

Közben a másik teremben fo ly t az egyesület közgyűlése. 
A jelenlévők kifejezték azt a kívánságot, hogy jó  lenne kibőví
teni tagjaik számát mindazokkal, akik a gyermekmunkának 
ezt a módját terjeszteni szeretnék. Lehetőség van arra, hogy 
alakuljanak az egyesületnek ,fiók"-jai is olyan gyülekezetek
ben, ahol pl. óvoda van, vagy akadnak a gyermekmunkában 
olyanok, akik szívesen megtanulják a bábozás mesterségét. Az 
érdeklődök a Kőbányai Lelkészi Hivatalban jelentkezhetnek 
és kaphatnak bővebb felvilágosítást.

tszm

■
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A ZSINAT TIZENHATODIK ÜLÉSSZAKA: FEBRUÁR 2 4 -2 6 .

E Z  T Ö R T É N T  A  T I Z E N H A T O D I K  Ü L É S S Z A K O N
Ismét három új törvényt alkotott a zsinat

A három napos ü lésszak on  három  új törvényt fogad tak  el. A z eg y ik  a „ F e lk ész ítés  az eg y 
házi szo lg á la tra ” cím ű, a m ásodik  „A z E vangélikus T eo ló g ia i A kadém ia (H ittu d om án yi 
E gyetem ) m űködéséről” szó ló  törvény, m íg a harm adik A z egyh áz szervezete cím ű II. tör
vénynek „A z egyh ázm egyérő l” szó ló  törvén yfejezete . E zek n ek  e lfo g a d o tt szö v eg ét a H íradó  
belső  o ldalain  közöljük .

A z ü lésszak  elején  Horváthné dr. Molnár Lívia áh íta tá t h a llg a tta  m eg a zsin a t, m ajd a 
zsin ati gazd a je len te tte , hogy többen ig a zo lta n  vannak távol és bejelentésük  alapján helyettük  
p ó ttagok at h ívtak  be, de valam ennyien  m ár vo ltak  zsinati ü lésszak on , így  új zsin ati tag  ez  
alkalom m al nem volt. N apirend e lő tt  je len tette  be az e ln ök , hogy a M issz ió i B izo ttsá g  eln ö
ke, Zászkaliczky Pál az e ln ök ségrő l és ta gságáró l is  lem ondott. A zsin at új e ln ök öt v á lasz
to tt  dr. Zsigmondy Árpád szem élyéb en . A  m últ ü lésszak on  h atározta  el a zs in a t, hogy a tájé
k o zta tá si eszk ö zö k  h aszn á la táró l szó ló  törvény e lő k ész ítésére  b izo ttsá g o t szervez. E nnek e l
nökéül m ost m egvá laszto tták  Gáncs Péter zsin ati ta g o t.

E lső  napon az egyh ázi gyűjtem ényekről szó ló  törvén ytervezetet á lta lá n o s vitában b eszélték

m eg, a tervezet előterjesztője Jancsó Kálmánná bizottsági elnök volt. Erről is beszámolunk 
m ai H íradónkban. U gyan csak  az ő előterjesztésében beszélte m eg a zsinat előzetes vitában „a 
hitoktatásról é s  a konfirm ációról” szó ló  tervezetet. E lőzetes vita fo ly t a „Felsőoktatásról 
szó ló  törvénytervezetről” is , m elyet a k övetkező ü lésszaknak kell majd általános vitában  
m egtárgyaln i.

A z ü lésszak  u to lsó  napján tárgyalta  a zsinat m ég a „N em lelkészi egyházi szo lgá la t” és „Az 
egyház k ap cso la ta i” című törvénytervezetet e lőzetes, e lőkészítő  vitában, hogy következő al
kalom ra lehető leg  egységes törvénytervezet készülhessen általános vitára.

Vasárnap délelőtt a fasori gyülekezet istentiszteletén vettek részt a zsinati atyák. Ezen az igehirdető 
Magyar László nyíregyházi lelkész volt. Igehirdetését a Híradó 4. oldalán közöljük.

A 16. ülésszakon IS ülés volt, ezeken dr. Andorka Rudolf, dr. Frenkl Róbert, Koczor Zoltán, 
dr. Reuss András és Szebik Imre elnökölt. A három elfogadott törvény közül az első kettőnek  
dr. Muntag Andor, a harmadiknak Zászkaliczky Péter volt az előterjesztője.

A  zsinat következő ülésszaka 1995. június 2 3 -2 4 -2 5 -én  lesz.

Horváthné dr. Molnár Lívia

Jézus Krisztus Urunk új élet
re hívta el követőit. A filippibe- 
liekhez írott levél szerzője, Pál 
számára is Jézus Krisztus lett 
az új élet forrásává.

A Krisztusban gyökerező új 
élet hódító útra lépett, és éppen 
Pál misszió szolgálata lévén át
lépőit Európa földjére is. A leg
első gyülekezete itt Filippiben 
alakult, és nekik szólt ez a me
leg hangú levél, melynek mon
datai most itt vannak előttünk.

Ha sorait meg akarjuk érte
ni, akkor a következő kérdést 
kell feltennünk:

M ilyen az evangélium hoz 
m éltó élet?

A z  e l s ő  f e l e l e t e t  í g y  kapjuk 
meg: „ . . . a z t  h a l l j a m  r ó l a t o k ,  
h o g y  m e g á l l t o k  e g y  L é l e k b e n ,  
e g y  s z í v v e l  e g y ü t t  k ü z d v e  a z  
e v a n g é l i u m  h i t é é r t . ”

Vagyis negatív oldalról meg
fogalmazva: a széthúzás nem 
az evangéliumhoz méltó élet, 
azaz pontosan fogalmazva: a 
keresztyén ember az egységre 
való törekvésnek a híve.

Ezt aligha kell bizonyítani. 
Hiszen minden gyülekezet vi
rágzó élete menthetetlenül 
tönkremegy, ha pártoskodás, 
szétfeszítő erők érvényesül
nek benne. Krisztus a benne 
hívők egységét akarta, taní
totta és meghalt érte. Aki ezt 
megbontja, az az evangélium
hoz méltatlanul él.

M i t  k e l l  t e h á t  t e n n ü n k ?
Mindenekelőtt arra kell 

ügyelnünk, hogy az egység
törekvésünkben meg ne ré
müljünk, hiszen megfogyat
kozott egyházunknak vihart 
kell állni.

össze kell gyűjteni a vihar
ban széthullott nyájat, újjá

— y *____i ; ii - 1-1___‘ ___ _

M egnyitó áhítat
Fii 1,27-2,5

lévő romokat. De ezt csak fe
lelősségtudattal elvégzendő 
munkával lehet. Nincs ideje 
sem a lelkészeknek, sem pe
dig az egyház megújulásáért 
aktívan tevő egyháztagok
nak, hogy a maguk kicsinyes 
gondjaikkal foglalkozzanak.
" Erre figyelmeztet Pál is. 

A Galatákhoz írt levelében is 
aggodalommal szól: „Amit 
vet az ember, azt fogja aratni 
is; mert aki a testének vet az, 
az testből arat majd pusztu
lást, aki pedig a Léleknek 
vet, a Lélekből fog aratni 
örök életet.

A  k e r e s z t y é n e k  a z  e v a n g é l i 
u m h o z  m é l t ó  é l e t e t  a z z a l  i g a z o l 

j á k ,  h o g y  „ m e g á l l n a k  e g y  l é l e k 
b e n ,  e g y  é r z é s s e l  v i a s k o d v á n  a z  
e v a n g é l i u m  h i t é é r t . "

T u d n u n k  k e l l  t e h á t ,  h o g y  
m i n d e n  k e r e s z t y é n  e g y s é g t ö r e k 
v é s n e k  b i b l i a i  a l a p j a  v a n .

Ehhez kapcsolódóan meg
kapjuk a felolvasott bibliai so
rokkal kapcsolatos m á s o d i k  
n a g y  f e l a d a t o t  i s .

P á l  e r r e  a z t  m o n d j a :  „ M e r t  
n e k t e k  n e m c s a k  a z  a d a t o t t  m e g  
K r i s z t u s é r t ,  h o g y  h i g g y e t e k  
b e n n e ,  h a n e m  a z  i s ,  h o g y  s z e n 
v e d j e t e k  é r t e .

Az evangéliumhoz méltó élet 
egyik vonása ez.

Nem siránkozni kell, mert 
jajveszékelni az Isten nélkül élő 
emberek is tudnak. Ez nem 
egyeztethető össze keresztyén 
hitünkkel. Szenvedéseinket né
mán kell hordozni.

A ma embere csodálattal ol
vashatja Pál levelét. Börtönben 
ül, előtte is már többször meg
botozták, megkövezték. A testi 
szenvedések mellett lelki szen
vedések is érték. Mégis csodá
latosan ír.

Vajon mi tudunk-e örülni a 
Krisztusért való szenvedése
inknek? De feltehetjük azt a 
kérdést is, szenvedünk-e érte 
némán jajszó nélkül?

A  h a r m a d i k  n a g y  i n t é s  P á l  
részéről e sorokból az, hogy 
a l á z a t o s s á g r a  int bennünket és 
ellene mond minden zsarno- 
koskodásnak. „Semmit ne te
gyetek önzésből, se hiú dicső
ségvágyból, hanem alázattal 
különbnek tartsátok egymást 
magatoknál, és senki se a maga 
hasznát nézze.

Ma éppen úgy alá kell húz
nunk ezt az intelmet is, mint 
Pál idejében. A keresztségét 
kockáztatja az, aki megfeled
kezik arról, hogy Jézus egyik 
legkiemelkedőbb vonása a 
nagy alázata volt. Vajon meg- 
van-e bennünk az alázatosság_' ___ o

Ahol a hatalom szerelme 
uralkodik, ott a legkisebb kö
zösség is darabokra hull.

A  n e g y e d i k  n a g y  t a n í t á s a  
Pálnak e sorokban: a z  ö n z e t 
l e n s é g .

„Semmit ne tegyetek önzés
ből, se hiú dicsőségből, hanem 
alázattal különbnek tartsátok 
egymást magatoknál, és senki 
se a maga hasznát nézze, ha
nem mindenki a másokét is.” 
Vajon mi a keresztyén életünk
kel felismerhetők vagyunk-e 
önzetlenségünkkel a világ em
berei előtt. Megtartjuk-e pa
rancsolataink közül, hogy „ön
magunknak” mindenképpen 
harmadiknak kell lennie a 
rangsorban.

Jézus Krisztusnak kellett 
megmutatnia, hogy a trónra az 
ember ne saját énjét ültesse, és 
élete királyának se önmagát te
kintse.

Pál apostol e néhány sora 
nem bizonyul könnyű leckének 
számunkra sem.

Napjainkban az emberi ér
tékrendek jelentősen felbom
lottak, az erőszak, a hitet
lenség látszik győzedelmes
kedni.

Ezért igen nagy azoknak a 
száma, akik várakozással te
kintenek az evangéliumot hir
dető egyház felé. Nem lehet 
eléggé hangsúlyozni, hogy 
mennyire fontos a lelkipász
torok igehirdető szolgálata, 
milyen sok hang kiált segítő 
szeretetért. Minden egyes ta
nításnak útmutató világos
sággá kell lennie, és engedjék 
szívünkben megszólalni az 
egymás iránti felelősség sza
vát.

Önzetlenül és hathatós segít
séget adjanak ott, ahol szüksé
ges. Példaadást sürgetek!

Minden egyes gyülekezeti 
tagtól, de elsősorban a lelké
szektől várható el, hogy a szó
széki igehirdetésen túl menje
nek el minden olyan házhoz, 
ahol szükség van az Isten igéjé
re. Folytassanak olyan misszi
ós munkát, amilyet Pál tett éle
te során.

M i a feladatunk tehát?

E v a n g é l i u m h o z  m é l t ó  é l e t e t  
é l n i .

M ilyen m ódon?

Széthúzás és egyenetlenke- 
„dés nélkül, Krisztusért való 
szenvedésnek ujjongva, zsarno- 
koskodás nélkül, alázattal és 
önzetlenül menni az életúton. 
í -----

Törvényjavaslat az egyházi gyűjteményekről

1993 őszén a Zsinat a 6. sz. nevelé
si-oktatási bizottság feladatává tette 
az egyházi gyűjtemények törvényi 
szabályozását. A mostani zsinati 
ülésszakon általános vitára bocsá
tottuk a törvényjavaslatot.

Bizottságunk az előkészítő munka 
során szakértőként bevonta az orszá

gos gyűjtemények vezetőit. Dr. Fa- 
biny Tibor múzeumigazgatót, Vető 
Béla levéltárvezetőt és dr. Mányoki 
János könyvtárvezetőt. Értékes segít
ségükkel készült el a törvénytervezet.

Munkánkat nehezítette, hogy a 
gyűjtemények kérdését sem egyházi, 
sem állami törvények nem szabá
lyozzák. A törvényjavaslat kialakítá
sában a működő egyházi gyűjtemé
nyek rendje, egyházi szabályrendele
tek és a jelenleg érvényes állami ren
deletek segítettek bennünket.

A törvény szerkezete úgy épül fel, 
hogy az első fejezet a gyűjtemények 
általános kérdéseit valamint az or
szágos Gyűjteményi Tanács jog- és 
hatáskörét tisztázza. A következő 
három fejezet a három gyűjteményi 
ágazat -  levéltár, múzeum, könyvtár 
-  speciális kérdéseit szabályozza.

A törvényben fontos szerepet ka
pott a gyűjtemények védelme, szak
szerű kezelése, a hatáskörök tisztázá
sa.

Az előterjesztést kedvezően fogad
ta a Zsinat, az általános vitában sok

értékes hozzászólás segíti a bizottság 
további munkáját. Néhány kiemelt 
gondolat:

-  Egyértelművé vált, hogy szüksé
ges a gyűjtemények rendjének, mű
ködésének törvényi szabályozása.

-  Az egyház műemléki épületei vé
delmére szükség lenne e terület törvé
nyi szabályozására is.

Módot kell találni a jogutód nél
kül megszűnt egyházközségek érté
kes iratanyagának megmentésére, 
szakszerű védelmére, elhelyezésére.

-  Az egyházközségi gyűjtemé
nyek kezelésére -  anyagi lehetőségek 
híján -  nehezen megoldható szakem
berek alkalmazása. A szakszerűség 
biztosítása érdekében szükség lenne 
a gyűjteményeket kezelő egyházi 
munkások képzésére, továbbképzé
sére.

Az általános vitában felmerült ja
vaslatok figyelembevételével bizott
ságunk átdolgozza és részletes vitára 
bocsátja a gyűjteményi törvényt.

Jancsó Kálmánná 
bizottsági elnök

Dr. Fabiny Tibor Vető Béla Dr. Mányoki János

Dr. Zsigmondy Árpád, a Missziói 
Bizottság új elnöke

Gáncs Péter, a tájékoztatási eszközök 
használatáról tárgyaló bizottság elnöke

A ZSINAT KÖVETKEZŐ,
17. ÜLÉSSZAKA

1995. június 23-24-25-én lesz. Az 
ülésszak témájaként a kővetkező
ket jelölte meg a zsinat:

Bizottsági jelentés az elfogadott 
törvények hatályba léptetéséről 

Döntés a zsinat ügyrendjének 
módosításáról.

Az egyházi gyűjteményekről szó
ló törvény részletes vitája 

Az egyház kapcsolatairól szóló 
törvény általános vitája 

A tájékoztatási eszközökről szóló 
törvény előzetes vitája 

A nemlelkészi egyházi szolgálatról 
szóló törvény részletes vitája 

Az egyházkerület szolgálatáról 
szóló törvény részletes vitája 

A témákból az elnökségi értekez
let jelöli ki az egyes ülésekre beoszt
va a megfelelőket.
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AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
(HITTUDOMÁNYI EGYETEM) MŰKÖDÉSÉRŐL

FELKÉSZÍTÉS AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATRA

1. i .
(1) Az Evangélikus Teológiai 

Akadémia (Hittudományi Egye
tem), az 1557 óta evangélikus 
szellemben működő soproni latin 
scholából kialakult Teológiai In
tézetnek, és az 1892-ben önállóvá 
vált Soproni Evangélikus Theolo- 
giai Főiskolának, majd a Magyar 
Királyi Erzsébet Tudományegye
tem 1923-ban létesített soproni 
Evangélikus Hittudományi Kará
nak, és az 1951-ben megalakult 
Evangélikus Teológiai Akadémiá
nak lelki-szellemi örököse és jog
utódja, a Magyarországi Evangé
likus Egyháznak elkötelezett in
tézmény.

(2) Az Evangélikus Teológiai 
Akadémia egyetemi elismerését a 
Magyar Országgyűlés 1990. évi 
XXIII. törvény 5. §-a alapján ho
zott 30/1990 IH. 21./OGy hatá
rozatban kapta meg újra, és ezt 
az 1993. évi LXXX. Törvény a 
Felsőoktatásról ismét kijelentette.

2. § .
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem) 
feladata

a) az evangélikus lelkészkép
zés

b) felsőfokú hitoktató- és 
hittantanárképzés

c) teológiai doktori képzés és 
fokozatszerzés

d) a teológia tudományos 
művelése

e) teológiai vagy lelkészi ok
levéllel rendelkezők poszt
graduális továbbképzése

3. §.
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem)
(1) a Magyarországi Evangélikus 

Egyháznak, mint fenntartónak, fel
sőoktatási és tudományos intézmé
nye, tehát egyházi intézmény,

(2) a magyar egyetemi oktatás 
szerves része, amely a tanulmányi 
rendjét és a tudományos minősí
tés rendjét az egyetemi rendszer 
követelményei szerint, de a teoló
giai tudomány és az egyházi intéz
mény sajátosságaiból adódó kü
lönbségekre tekintettel alakítja ki,

(3) a Magyarországi Evangéli
kus Egyház intézményeként ön- 
kormányzattal rendelkező jogi 
személy, amely a vonatkozó álla
mi és egyházi törvények előírásai
nak megfelelően saját hatásköré
ben önállóan intézi működését.

4. §•
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem) a 
Magyar Köztársaság vonatkozó 
törvényeinek elismerése és a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház 
felé kinyilvánított elkötelezése 
mellett saját hatáskörében önál
lóan és szakszerűen műveli a teo
lógiai tudományokat, és joga a 
Felsőoktatási Törvényben megha
tározott felsőfokú evangélikus 
teológiai képzés és a megfelelő 
oklevelek kiadása.

5. §.
A Magyarországi Evangélikus 

Egyház fenntartói jogait és köte
lességeit részben az Országos 
Egyházi Önkormányzati Közgyű
lés, részben az Országos Elnök
ség által gyakorolja az egyházi 
törvényekben foglaltak szerint, 
valamint az Evangélikus Teoló
giai Akadémia (Hittudományi 
Égyetem) Szervezeti és Működési 
Szabályzatában megállapított 
módon, amelyet az Országos egy
házi közgyűlés hagy jóvá.

6. §.
(1) Az Evangélikus Teológiai 

Akadémia (Hittudományi Egye
tem) egyetemi tanárát, docensét 
pályázat vagy meghívás útján az

Oktatói Tanács javaslatára az 
Egyetemi Tanács szótöbbséggel 
választja meg. Az egyetemi tanár 
választása úgy hatályos, ha azt 
az intézményt fenntartó Magyar- 
országi Evangélikus Egyház Or
szágos Egyházi Közgyűlése jóvá
hagyja, és őt a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Elnöksége 
kinevezi.

(2) Az Evangélikus Teológiai 
Akadémia (Hittudományi Egye
tem) (1) bekezdésben nem emlí
tett oktatóit (docenseit, adjunktu- 

• sait, tanársegédeit és más okta
tóit) az Oktatói Tanács és az 
Egyetemi Tanács egyetértő javas
lata alapján a rektor nevezi ki, 
vagy bízza meg, a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban foglal
taknak megfelelően.

7. §•
(1) Az Evangélikus Teológiai 

Akadémia (Hittudományi Egye
tem) egyetemi tanára és docense 
csak megfelelő teológiai tudomá
nyos képzettséggel bíró, általában 
felavatott, szolgálatra kiküldött 
evangélikus lelkész lehet.

(2) Az Evangélikus Teológiai 
Akadémia (Hittudományi Egye
tem) Szervezeti és Működési Sza
bályzatának megfelelően az Egy
házzenei, a V állás- és társadalom- 
tudományi tanszék és az idegen
nyelvi lektorátus oktatóinak megfe
lelő tudományos képzettséggel bíró 
nem lelkészt is meghívhat vagy ezek 
pályázatát is elfogadhatja.

(3) Az egyetemi tanári és docensi 
állásra pályázó, vagy az Oktatói 
Tanács által meghívásra ajánlott 
személyeket a Magyarországi 
Evangélikus Egyháznak jogában áll 
hitvallási és erkölcsi szempontból 
megvizsgálni. Ennek a jognak gya
korlására a Magyarországi Evan
gélikus Egyház püspökei együttesen 
illetékesek. A püspökök az esetle
ges elutasító döntésüket, konkrét 
indoklással írásban tudatják az 
Egyetemi Tanáccsal.

Á püspökök által hitvallási vagy 
erkölcsi szempontból kifogásolt 
egyén meg nem hívható, illetve a 
pályázatból kizártnak tekintendő.

8. §.
Az Evangélikus Teológiai Aka

démiát (Hittudományi Egyete
met) és annak oktatóit az egyházi 
önkormányzat, törvénykezés és 
törvényhozás terén való közremű
ködés tekintetében megfelelő jo
gok illetik meg, ezeket közelebb
ről az egyházi törvények és ren
deletek szabályozzák.

Ezzel együtt az egyházi törvé
nyeknek mindama rendelkezései, 
amelyek a lelkészek, hitoktatók, 
egyházi iskolai tanítók és tanárok 
egyházhoz való viszonyát a hitvallá
si hűségre, valamint a magán- és 
családi életre való vonatkozásban 
szabályozzák, az Evangélikus Hit- 
tudományi Egyetem oktatóira érte
lemszerűen vonatkoznak.

9 .  §.
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem) 
oktatói felett a fegyelmi jogokat 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyház gyakorolja a vonatkozó 
egyházi törvények szerint.

Ha az egyházi bíróság vala
mely tanárt lelkészi jellegétől 
megfoszt, vagy tisztére alkalmat
lannak ítél, az erre vonatkozó ha
tározatát az Egyetemi Tanáccsal 
közli, és felkéri a Tanácsot, hogy 
az ítélet jogerőre emelkedése után 
ezt az oktatót mentse fel megbí
zatása alól.

10. §.
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem) 
vezető testületé az Égyetemi Ta
nács, amely az Evangélikus Teo

lógiai Akadémia (Hittudományi 
Egyetem) vezetésének központi 
feladatait a rektorral együtt látja 
el.

11. § .
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem) 
vezetője a rektor. Á rektort az 
egyetemi tanárok közül az Egye
temi Tanács választja meg, a vá
lasztást a Magyarországi Evan
gélikus Egyház Országos Egyházi 
Közgyűlése hagyja jóvá és az Or
szágos Elnökség nevezi ki, illetve 
menti fel.

A rektor megbízása 3 évre szól. 
Az Egyetemi Tanács a rektor 
megbízatását egyszer további 3 
évre meghosszabbíthatja.

12. §.
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem) 
Szervezeti és Működési Szabály
zatát az Egyetemi Tanács állapít
ja meg és a Magyarországi Evan
gélikus Egyház Országos Egyházi 
Közgyűlése hagyja jóvá.

13. §.
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem) 
hat éves lelkészképzést folytat, 
amely öt év alapképzésből, és egy 
év gyakorlati teológiai képzésből 
áll. Áz alapképzés szigorlattal zá
rul, amelynek megállása alapján 
a hallgatónak egyetemi végzettsé
get igazoló oklevelet ad.

Ezt követően az Evangélikus 
Teológiai Akadémia (Hittudomá
nyi Egyetem) egy éves gyakorlati 
teológiai képzést biztosít, amely
ben az Evangélikus Teológiai 
Akadémia (Hittudományi Egye
tem) hallgatóiként mint lelkészje
löltek részesülhetnek.

A vizsgabizottságok számát és 
összetételét a Szervezeti és Mű
ködési Szabályzat írja elő.

14. §.
A lelkészképzés lelkészképesítő 

vizsgával zárul.
A lelkészképesítő vizsga letéte

lére a lelkészjelölteket az Evangé
likus Teológiai Akadémia (Hittu
dományi Egyetem) által kiállított 
egyetemi oklevél és a gyakorlati 
teológiai képzés elvégzése jogosít
ja fel.

A Lelkészképesítő Vizsgabi
zottság öt tagú. Társelnökei hiva
taluknál fogva a rektor és a lel
készjelölt egyházközség szerint il
letékes püspöke, akadályoztatá
suk esetén az általuk megbízott 
teológiai tanár és püspökhelyet
tes. További egy vizsgabizottsági 
tagot az Egyetemi' Tanács, két 
vizsgabizottsági tagot pedig -  a 
megválasztott Egyházkerületi 
Vizsgabizottság tagjai közül -  az 
illetékes egyházkerület küld.

A lelkészképesítő vizsgát meg
állóit lelkészjelöltek lelkészi okle
velet kapnak, amelyet az Evangé
likus Teológiai Akadémia (Hittu
dományi Egyetem) rektora és az 
illetékes püspök ír alá.

1- §-
A Magyarországi Evangélikus 

Egyház minden egyházközségi 
tagja végezhet hivatalos egyházi 
szolgálatot, ha arra felkészítették 
és megbízást kapott. Ezért az 
Egyház feladatának tekinti, hogy 
az alkalmasnak minősített, és a 
szolgálatot vállaló tagjait felké
szítse és meghatározott egyházi 
szolgálattal megbízza.

2 - §-
Az egyházi szolgálatra való 

felkészítés céljából a Magyaror
szági Evangélikus Egyház a kü
lönböző egyházi szolgálatokhoz 
szükséges mértékben és színvo
nalon oktatja egyházunknak a 
Szentíráson és a Hitvallási Ira
tokon alapuló tanítását, a Hit
vallásokat, az egyház történetét 
és életét, feladatait, valamint az 
egyházi szolgálathoz szükséges 
ismereteket.

15. §.
A hittantanári nappali képzés 

ideje öt év. Az ebben a képzésben 
részesült, zárószigorlatot megállott 
hallgatóknak az Evangélikus Teo
lógiai Akadémia (Hittudományi 
Egyetem) egyetemi végzettséget 
igazoló hittantanári oklevelet ad.

, 16. §.
Az Evangélikus Teológiai Aka

démia (Hittudományi Egyetem) 
fentebbi jogállásának bárminemű 
megváltoztatására az Egyetemi 
Tanács meghallgatása után az ál
lami felsőoktatás illetékeseivel 
egyetértésben a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Zsinata ille
tékes.

3- §•
(1) Az egyházi szolgálatra való 

felkészítés során a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház illetékes 
intézményében az egyházközségek 
szolgálatra vállalkozó tagjai a 
különböző szolgálatokra való ké
pesítést és a szükséges vizsgák 
alapján a képesítést igazoló ok
levelet, a tanfolyamokat elvég
zettek pedig bizonyítványt kap
nak.

(2) A Magyarországi Evangéli
kus Egyház olyan képzések nyúj
tására törekszik, amelyek állami 
akkreditációt (elismerést) nyer
nek, de végezhet államilag nem 
akkreditált képzést is.

(3) Az államilag akkreditált 
egyházi intézmények által kiállí
tott oklevelek általános érvé
nyűek. A nem akkreditált intéz
mények oklevelei, valamint a 
tanfolyamok bizonyítványai egy
házi belső szolgálatra érvénye
sek.

(4) Az olyan szolgálatok ellátá
sához, amelyekhez speciális (pe
dagógusi, ápolói, szociális gondo
zói stb.) szakismeret szükséges, 
tekintetbe kell venni a megfelelő 
állami intézményekben szerzett 
képesítést igazoló oklevelet.

(5) Az egyes állások betöltésé
hez, ill. a szolgálatokra való meg
bízáshoz szükséges képesítést 
munkakörönként kell megállapí
tani.

4. §.
A Magyarországi Evangélikus 

Egyház tagjait, egyházi munká
sait a következő szolgálatokra 
készíti fel:

a) a lelkészi szolgálatra
b) a hittantanári, hitoktatói 

szolgálatra
c) a kántori szolgálatra
d) az evangélizációs és misz- 

sziói szolgálatra
e) a diakóniai szolgálatra
f) az egyházi ifjúsági és 

gyermekmunka területén 
végzendő szolgálatra.

g) minden szükséges egyéb 
egyházi szolgálatra

5. §.
(1) Az egyházi szolgálatra való 

felkészítés az erre a célra fenn
tartott egyházi -  megfelelő meg
állapodás esetén állami -  intéz
ményekben vagy szervezett tanfo
lyamokon és konferenciákon tör
ténik.

(2) Az egyházi szolgálatra fel
készítés egyházi intézményei:

a) Az Evangélikus Teológiai 
Akadémia (Hittudományi 
Egyetem)

b) Az Evangélikus Teológus 
Otthon

c) Egyéb egyházi felsőokta
tási intézmények

d) Kántorképző Intézet
e) Missziói Intézetek és Ott

honok
f) diakóniai munkásképző in

tézetek, anyaházak

6. § .
A lelkészi szolgálatra való fel

készítés intézménye az Evangéli
kus Teológiai Akadémia (Hittu
dományi Egyetem) és az Evangé
likus Teológus Otthon. Az Evan
gélikus Teológiai Akadémiáról 
(Hittudományi Egyetemről) önál
ló törvény rendelkezik. Az Evan
gélikus Teológus Otthon Szerve
zeti és Működési Szabályzata az 
Evangélikus Teológiai Akadémia 
(Hittudományi Egyetem) Szerve
zeti és Működési Szabályzatának 
része.

7- §•
A hittantanári és hitoktatói 

szolgálatra történő felkészítés az 
Evangélikus Teológiai Akadémián 
(Hittudományi Egyetemen) és 
azokban az államilag akkreditált 
tanár- és tanítóképző felsőoktatá
si intézményekben folyik, ame
lyek a Teológiai Akadémiával 
(Hittudományi Egyetemmel) erre 
nézve megállapodást kötnek. En
nek részleteit az Evangélikus 
Teológiai Akadémiáról (Hittudo
mányi Egyetemről) szóló törvény 
és a Szervezeti és Működési Sza
bályzat tartalmazza.

8. § .
(1) A Magyarországi Evangéli

kus Egyház felelősséget érez a 
felsőoktatás ügyéért, ezért evan
gélikus felsőoktatási intézménye
ket alapíthat és tarthat fenn, il
letve együttműködhet más szervek 
által fenntartott felsőoktatási in
tézményekkel.

(2) Egyházi felsőoktatási intéz
mény abban az esetben alapítható 
és működtethető, ha az állami 
felsőoktatási törvényben előírt 
személyi, tárgyi és pénzügyi felté
telekkel rendelkezik.

(3) A nem a Magyarországi 
Evangélikus Egyház által fenntar
tott felsőoktatási intézményekkel 
való együttműködés célja, hogy 
az egyházi nevelésben, oktatás
ban, diakóniai munkában részt 
vevő egyházi munkásokat képez
zenek ki.

(4) Ilyen jellegű együttműkö
dést a Magyarországi Evangéli
kus Egyház Országos Közgyűlé
se« vagy az Evangélikus Teológiai 
Akadémia (Hittudományi Egye
tem) Egyetemi Tanácsa határoz
hat el.

9. §.
(1) A kántorképzés a Kántor

képző Intézetben történik.
A Kántorképző Intézet a kántori 
és egyházzenei szolgálatok ellátá
sára készít fel és képesít. Azokat, 
akik a kántori tanfolyamokat el
végezték, az Országos Egyházi 
Közgyűlés által felállított Kántor- 
képesítő Bizottság minősíti, és 
őket kántori oklevéllel látja el.

(2) A Kántorképző Intézet veze
tője az Országos Egyházi Közgyű
lés által megválasztott igazgató.

(3) A Kántorképző Intézet 
Szervezeti és Működési Szabály

zatát a Kántorképesítő Bizottság 
javaslata alapján az Országos 
Egyházi Közgyűlés hagyja jóvá.

10. §.
Az egyházban folyó evangélizá

ciós és missziói munka szolgálói
nak képzése, továbbképzése tan
folyamokon történik. Ä különle
ges (iszákosmentő, külmissziói 
stb.) feladatokhoz szükséges ok
tatói személyzet biztosítása az 
Országos Evangélizációs és Misz- 
sziói Bizottság feladata.

11. § .
Az egyházi szeretetintézmé- 

nyekben és az egyházközségekben 
folyó szeretetszolgálat hivatalos 
végzésére történő felkészítés dia
kóniai munkásképző intézetekben 
folytatható. Diakonissza anyahá
zakat diakonissza egyesületek is 
tarthatnak fenn. Ezeknek az 
egyesületeknek a létesítését külön 
törvény szabályozza.

12. § .
Az egyházban folyó ifjúsági és 

gyermekmunka területén végzett 
szolgálatra történő felkészítés 
tanfolyamokon és konferenciákon 
történik.

13. §.
A vizsgakötelezettséggel is já

ró, az egyházi szolgálatra felké
szítő tanfolyamokat és konferen
ciákat szervezhetik

a) az önálló önkormányzati 
testületekkel rendelkező 
egyházközségek, egyház
megyék, egyházkerületek, 
Országos Egyház,

b) a jelen törvényben felso
rolt intézmények,

c) az egyház egyesületei.

14. §.
(1) A tanfolyamokon és konfe

renciákon oktatói megbízást kap
hatnak

a) a Teológiai Akadémia 
(Hittudományi Egyetem) 
oktatói

b) megfelelő képesítéssel ren
delkező lelkészek

c) erre a célra kiképzett és 
megbízott egyháztagok

d) megfelelő képesítéssel ren
delkező szakértők

(2) A megbízást a tanfolyamokon 
és konferenciákon való előadásra 
a tanfolyam vagy konferencia 
rendezői adhatják.

15. §.
Az egyházi szolgálatra felké

szítésnek a törvényben nem sza
bályozott koordinálását, vezeté
sét és működésének rendjét az il
letékes intézmények, egyházi ön- 
kormányzati testületek szabá
lyozzák.

16. §.
A Magyarországi Evangélikus 

Egyház feladatának tartja és vég
zi valamennyi szolgálatban álló 
egyházi munkás és tisztségviselő 
továbbképzését.

Az Evangélikus Teológiai 
Akadémia működéséről és a 
Felkészítés az egyházi szolgálat
ra törvények elfogadását a zsi
nat egyszerre szavazta meg. 
A szavazás eredménye: szava
zott 54 fő, ebből igennel szava
zott 49 fő; nemmel 0, tartózko
dott 5 fő.

Erős tudomány, erős gyakorlat, erős egyházmegyeZsinat februári ülésszakának első napján -  végül 
a tárgyalás áthúzódott a második nap első ülésére, 

de megérte -  a 7. számú zsinati bizottság munkáját 
illethette köszönet. Az egyházi szolgálatra felkészítés
ről és az Evangélikus Hittudományi Egyetem működé
séről készítették elő -  példamutatóan figyelembevéve az 
általános vita tapasztalatait -  a részletes vita számára 
a törvényjavaslatokat. M u n ta g  A n d o r  professzor, 
a bizottság elnöke volt az előterjesztő, türelmesen fo 
gadta a módosító indítványokat, de látszott, hogy itt 
olyan kérdésekről van szó, amelyek az egyház identitá
sát érintik és amelyekben árnyalatoknak is jelentősége 
lehet. Nagy segítséget jelentett, hogy a törvényjavasla
tok vitájában A n d o r ka  R u d o lf,  a Zsinat világi 
elnöke, az egyik nagy felsőoktatási intézmény -  Köz
gazdaságtudományi Egyetem -  rektora elnökölt, aki 
ráadásul teológiánkon is tanít szociológiát. Így otthon 
lévén mind a felsőoktatásban, mind ennek evangélikus 
intézményében, ugyancsak nagy türelemmel -  nem kor
látozva a szokás szerint nem mindig célirányos vitát — 
segített abban, hogy végül is szombat kora délelőtt a 
Zsinat el tudja fogadni a törvényjavaslatokat.

Pedig itt is, talán itt igen jellemzően, szenvedjük az 
elmúlt évtizedek következményeit. Nemcsak a lelkész
hiányról van szó, nemcsak a szerény létszámú évfolya

mokról, nemcsak arról, hogy a városi iskolai hitoktatás 
szinte teljes elsorvasztása miatt mennyire visszaesett 
még a teológiára készülők vallási alapműveltsége is, 
hanem mindezeknél alapvetőbb kérdésről, magáról a 
Teológiai Akadémiáról, melynél az elnevezés szükség- 
szerű változása -  Hittudományi Egyetem -  is jelzi a 
követendő irányt, illetve az évtizedekre visszanyúló 
gondot. 1952, az utolsó két egyházi középiskola meg
szüntetése után, a Teológiai Akadémia maradt az 
egyetlen magyar, evangélikus oktatási intézmény. Har
minchét éven át. Elvágva természetes utánpótlásától, 
elszigetelve mind a hazai felsőoktatástól, mind a nemr 
zetközi élet egészséges vérkeringésétől.

Kell a törvény itt is. Szükséges a működést előrevivő 
bölcs szabályozás, amely eleget tesz a kettős kihívás
nak. Legyen a Hittudományi Egyetem mélyen keresz
tyén, mélyen evangélikus és legyen valóban egyetem. Az 
onnan kikerülök legyenek alkalmasak mind a tudo
mány művelésére, mind a gyakorló lelkészi pálya kor
szerű követelményeinek a kielégítésére. Mint más egye
temek végzett diákjai, a maguk élet - ,  illetve tudo
mányterületén.

Talán a legnagyobb vitát a lelkészjelöltség tervezett 
bevezetése váltotta ki. Ez lényegében egy évvel meg
hosszabbítja a tanulmányokat, az ötéves egyetemi kép
zés után beiktatva egy gyakorló évet, melyet a lelkész
jelölt gyülekezeti szolgálatban tölt el, az ezt követő 
vizsga után szentelik lelkésszé. Hasonló követelmények 
vannak, hasonló viták folynak más egyetemeken is, 
mindenütt az a cél, hogy az elméleti ismeretek magas 
szintű elsajátítása mellett, a holnap értelmisége legyen 
minél inkább otthon, már pályája kezdetekor, szakmája 
gyakorlatában is.

Talán leginkább az nyugtatta meg azokat, akik úgy 
vélték, hogy ma luxus lenne -  tekintettel a lelkészhiányra -  
a plusz egy év bevezetése, hogy a törvény kihirdetése esetén 
is, először legfeljebb az 1996/97-es tanévben induló hallga
tókra vonatkozhatna az új tanulmányi rend.

Nem volt ebben tudatosság, mégis örvendetes, hogy 
a nem lelkészek egyházi szolgálatát szabályozó tör
vényjavaslat is éppen ezen az ülésszakon került először 
a Zsinat elé. Kerülendő a régebbi laikus kifejezést, a 
3. sz. bizottság a nem lelkészi egyházi szolgálatról, 
illetve munkásokról készített előterjesztést.

Érzelmileg is erősen érintett a törvényjavaslat. 
Tükrében ismételten végiggondolhattam azt az utat, 
amit a mi generációnk -  amelyik még járhatott egy
házi iskolába és amelyiket még megragadott a 
negyvenes évek ébredési mozgalma -  az elmúlt évti
zedekben gyülekezeti, egyházi munkásként, gond
nokként, presbiterként, felügyelőként... végigjárt. 
Talán ezért is állnak közel hozzánk, nem ütköznek 
bennünk a népegyházi és a szabadegyházi értékek, 
szeretnénk, ha ezek megmaradnának, a törvények is 
ez irányba hatnának.

Talán ez az érdekes törvény is, amelyik ugyancsak 
kettős kihívással küszködik, buzdítást jelent majd a 
nem lelkészek számára, hogy vállaljanak szolgálatot a 
gyülekezetben, az egyházban. Ami a kettős kihívást 
illeti, a szabályozásnak nem szabad korlátoznia az ön
kéntes aktivitást -  hiszen éppen ez a lényeg —, ugyan
akkor gondoskodni kell bizonyos színvonalról, a tanítás 
tisztaságáról.

Ez az előterjesztés és a vita is az elmúlt évtizedek 
hatását mutatta. Sokkal könnyebb törvényt alkotni, ha 
nemcsak elképzeléseink vannak, hanem gazdag tapasz
talatok, lehetőségek is rendelkezésre állnak.

(Folytatás a következő oldalon)
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A Z  E G Y H Á Z M E G Y E
I. CÍM: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az egyházmegye meghatáro
zott területen levő egyházközségek 
egyházigazgatási szervezete, testvé
ri, szolgálati és gazdasági közössé
gük megélésének szintere. Az egy
házmegye kérheti önálló jogi sze
méllyé nyilvánítását.

1.2. Az egyházmegye feladata:
a) területén lévő egyházközségek 

összefogása, segítése és közös al
kalmainak szervezése,

b) az egyházközségekben végzett 
egyházi szolgálatok összehangolá
sa,

c) az egyházmegyében az egyházi 
szolgálat zavartalansága feletti fel
ügyelet.

Működése érdekében megvá
lasztja önkormányzati szerveit és 
tisztségviselőit, és meghozza azokat 
a szolgálati, gazdasági, szervezeti 
és szervezési döntéseket, amelyek 
az egyházmegyét és egyházközsé

geit -  azok belső önkormányzatá
nak és jogi önállóságának sérelme 
nélkül -  érintik.

1.3. Az egyházmegye adminiszt
rációs központja az esperesi hivatal. 
A hivatal működési rendjét és mű
ködési feltételeit az egyházmegyei 
közgyűlés határozza meg.

1.4. Az egyházmegyék területé
nek meghatározását, a területi 
beosztást a jelen törvénykönyv 
melléklete tartalmazza. Az egy
házmegyék területének megvál
toztatását, egyházközségeknek 
egyik egyházmegyéből másikhoz 
való csatolását az illetékes egy
házmegyékkel egyetértésben az 
egyházkerületi közgyűlés határoz
hatja el. Vitás esetben, vagy ha 
különböző kerületekhez tartozó 
egyházmegyékről van szó, az or
szágos egyházi közgyűlés illeté
kes a döntésre.

II. CÍM: AZ EGYHÁZMEGYE ÖNKORMÁNYZATA  
1. Egyházmegyei közgyűlés

2.1.1. Az egyházmegyei közgyűlés 
az egyházmegye általános hatás
körű döntéshozó képviseleti testü
leté, amelynek hivatalból jelen lé
vő és választott tagjai vannak.

2.1.2. Az egyházmegyei köz
gyűlés tagjai szavazati joggal:

a) hivatalból: az egyházmegye 
tisztségviselői és megbízottai, va
lamint az egyházmegyéhez tarto
zó egyházközségek lelkészei és 
felügyelői;

b) választás alapján: az egy
házmegyéhez tartozó egyházköz
ségek önálló lelkészi állásonként 
két-két választott képviselője.

Az egyházmegyei közgyűlésen 
tanácskozási joggal vesznek 
részt:

c) hivatalból: az egyházmegyé
be kiküldött segédlelkészek, az 
egyházmegye területén lévő, az 
egyházi fösvények alá tartozó in
tézmények vezetői vagy képvise
lői;1"

d) meghívás alapján: szakér
tők.

2.1.3. Amennyiben az egyház
megyében valaki egyidejűleg több 
tisztséget visel, a közgyűlésen 
csupán egy szavazata van.

2.1.4. Az egyházmegyei köz
gyűlés irányítja és felügyeli az 
egyházmegye lelki, szellemi, kul
turális és gazdasági életét. Ennek 
segítésére minden egyházmegye 
különböző bizottságokat alakít
hat. A bizottságok a közgyűlés 
egészének beszámolási kötelezett
séggel tartoznak, javaslataikat a 
közgyűlés hagyja jóvá, munkáju
kért a közgyűlés felelős.

2.1.5. Az egyházmegyei köz
gyűlés munkáját hat éves ciklu
sokban végzi.

2.1.6. Az egyházközségi köz
gyűlések az egyházmegyei köz
gyűlésre küldött képviselőiket hat 
évre választják, részükre a vá
lasztás utáni első, alakuló köz
gyűlésre az egyházközség elnök
sége és jegyzője által aláírt meg
bízólevelet állítanak ki. Az egy
házközségi közgyűlések ugyan
olyan számban egyházmegyei 
közgyűlési póttagokat is választa

nak, akik a választott rendes ta
gokat azok akadályoztatása ese
tén megbízóleveleik bemutatásá
val helyettesítik, illetve a megüre
sedő helyeket töltik be. Póttagok 
hiányában az egyházközségi köz
gyűlések a megüresedett helyekre 
új tagokat választanak, az időkö
zi választás érvényessége azonban 
csak a közgyűlés megbízatásának 
idejére szól. A közgyűlési tagok 
újraválaszthatók.

2.1.7. Azt az egyházmegyei 
közgyűlési tagot, aki a közgyű
lésről három ízben kimentés nél
kül elmarad, tisztségéről lemon- 
dottnak kell tekinteni, a közgyű
lés hivatalból jelenlétre kötele
zett, szavazati joggal rendelkező 
tagjainál fegyelmi eljárást kell 
kezdeményezni.

2.1.8. A közgyűlést az egyház
megye elnöksége írásban hívja 
össze. A kibocsátott meghívónak 
tartalmaznia kell a tárgysorozati 
pontokat. A meghívót a közgyű
lés időpontja előtt legalább tizen
négy nappal el kell küldeni. 
A közgyűlés előtt megfelelő idő
ben ki kell küldeni a közgyűlés 
tárgyaival kapcsolatos írásos elő
terjesztéseket, anyagokat és a 
várható eldöntendő kérdéseket is.

2.1.9. A közgyűlést évenként 
legalább egy alkalommal össze 
kell hívni. A közgyűlés egynegye
dének írásban előterjesztett kérel
mére az egyházmegye elnöksége 
köteles három héten belül rendkí
vüli közgyűlést összehívni.

2.1.10. A közgyűlés határozat- 
képes, ha azt az előírásoknak 
megfelelően hívták össze, és tag
jainak legalább fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az 
ugyanabban a tárgyban egy ké
sőbbi időpontra ismételten össze
hívott közgyűlés jogerős határo
zatához a közgyűlés tagok hu
szonöt százaléka plusz egy fő 
megjelenése szükséges. A közgyű
lés a határozatait a külön szabá
lyozott esetek kivételével egysze
rű szótöbbséggel hozza.

2.1.11. A közgyűlés nyilvános, 
azon hallgatóként a közgyűlés

tagjain kívül is bárki részt vehet, 
de tanácskozási joguk az egyház
megye területén lévő egyházköz
ségek tagjainak akkor van, ha 
egyházközségi meghatalmazásu
kat -  melyet egyházközségük el
nöksége aláírt és az egyházköz
ség bélyegzőjével lebélyegzett — 
az egyházmegyei közgyűlés meg
kezdése előtt átadják a közgyűlés 
jegyzőjének.

2.1.12. A közgyűlésen az espe
res és az egyházmegyei felügyelő 
elnököl. Akadályoztatásuk vagy 
tisztségük üresedése esetén az es
pereshelyettes, illetve a másodfel
ügyelő elnököl.

2.1.13. A közgyűlésről jegyző
könyvet kell vezetni, amit az el
nökségnek, a jegyzőnek és két je
lenlévő közgyűlési tagnak kell hi
telesítenie.

2.1.14. Az egyházmegyei köz
gyűlés hatáskörébe tartoznak az 
egyházmegye életének legfőbb 
kérdései:

2.1.14.1. Elrendeli az egyház- 
megyei választásokat, az esperes 
és az egyházmegyei felügyelő vá
lasztása előtt jelölő és szavazat
bontó bizottságot küld ki.

2.1.14.2. Megállapítja és jegy
zőkönyvbe foglalja az egyházköz
ségek közgyűlései által megvá
lasztott esperes, illetve egyházme
gyei felügyelő beiktatásának 
megtörténtét, és meghallgatja 
székfoglalóikat.

2.1.14.3. Megválasztja az espe
res és az egyházmegyei felügyelő 
kivételével az egyházmegye tiszt
ségviselőit, megbízottait, a szám
vevőszék, az egyházmegyei bíró
ság és az egyházmegyei bizottsá
gok tagjait hat évi időtartamra.

2.1.14.4.. Megválasztja az egy
házkerületi közgyűlés egyházme
gyei küldötteit.

2.1.14.5. Megválasztja az egy
házmegye zsinati küldötteit.

2.1.14.6. Tárgyalja és elfogadja 
az egyházmegyei elnökség és a 
jelentésre kötelezett egyházme

gyei tisztségviselők jelentéseit, és 
elrendeli a szükséges tennivaló
kat.

2.1.14.7. Határoz az egyház
megye vagyonszerzése, vagy va
gyonának elidegenítése, megter
helése illetve kezelése tárgyában. 
Meghatározza az egyházmegyei 
költségelőirányzat tételeit, a gaz
dálkodás és az egyházmegye ke
zelésében lévő pénzeszközök 
elosztásának és ütemezésének el
veit és módját, amelyek részben 
az egyházközségek hozzájárulása
iból, részben külső forrásokból 
származnak, és megadja az elszá
molásokkal kapcsolatos felment
vényt. Dönt az egyházmegye egy
házközségeinek támogatására 
biztosított gazdasági erőforrások 
elosztásáról, a saját működéséhez 
szükséges, illetve tartalékalapok 
képzéséről.

2.1.14.8. Dönt egyházmegyei 
állások szervezéséről és megszün
tetéséről, nemlelkészi egyházme
gyei munkások megbízatásáról és 
felmentéséről.

2.1.14.9. Dönt az egyházmegye 
tisztségviselőinek bérezéséről és 
jóváhagyja az egyházmegye al
kalmazottainak az egyházmegyei 
presbitérium által megállapított 
díjleveleit.

2.1.14.10. Intézményeket alapít 
vagy szüntet meg.

2.1.14.11. Jóváhagyja az egy
házközségek területének és szol
gálati viszonyainak változását. 
Az egyházközségek közötti vitás 
esetekben határoz az egyházkerü
leti közgyűléshez történő fellebb- 
vitellel.

2.1.14.12. Dönt az egyházme
gye éves költségelőirányzatáról, 
zárszámadásáról és zárómérlegé
ről. Jóváhagyja az egyházmegyei 
presbitérium jelentését az egyház
megye egyházközségeinek éves 
költségelőirányzatáról, zárszáma
dásáról és zárómérlegéről.

2.1.14.13. Szabályrendeleteket 
alkot az egyházi törvények és az 
országos illetve egyházkerületi 
szabályrendeletek keretein belül.

2. Egyházmegyei presbitérium

2.2.1. Az egyházmegye önálló 
hatáskörű végrehajtó és intézkedő 
szerve az egyházmegyei presbité
rium.

2.2.2. Az egyházmegyei presbi
térium tagjai az esperes, az espe
reshelyettes, az egyházmegyei fel
ügyelő, a másodfelügyelő, az egy
házmegye lelkészi és nemlelkészi 
jegyzője, az egyházmegye gazda
sági felelőse, számvevőszéki el
nöke és ügyésze, az egyházme
gyei evangélizációs és missziói 
felelős, az ifjúsági felelős, a ka- 
techetikai felelős és a diakóniai 
felelős.

2.2.3. Az egyházmegyei presbi
térium elnökei az esperes és az 
egyházmegyei felügyelő. Akadá
lyoztatásuk vagy állásuk üresedé
se esetén a presbiteri ülésen az 
espereshelyettes illetve az egyház- 
megyei másodfelügyelő elnököl.

2.2.4. Az egyházmegyei presbi
tériumot az egyházmegye elnök
sége írásban hívja össze. A kibo
csátott meghívónak tartalmaznia 
kell a tárgysorozati pontokat. 
A meghívót a presbiteri ülés idő
pontja előtt legalább tizennégy 
nappal el kell küldeni. A presbite
ri ülés előtt megfelelő időben ki

kell küldeni az ülés tárgyaival 
kapcsolatos írásos előterjesztése
ket, anyagokat és a várható el
döntendő kérdéseket is.

2.2.5. Az egyházmegyei presbi
tériumot szükség szerinti rendsze
rességgel, de évenként legalább 
három alkalommal össze kell hív
ni. A presbitérium egynegyedének 
írásban előterjesztett kérelmére 
az egyházmegye elnöksége köte
les három héten belül presbiteri 
ülést összehívni.

2.2.6. A presbiteri ülés nem 
nyilvános, de azon a presbitérium 
tagjain kívül tanácskozási joggal 
mindazok részt vehetnek, akiket 
az elnökség meghív. Határozatké
pes, ha tagjainak legalább két
harmada jelen van. Határozat- 
képtelenség esetén az ugyanabban 
a tárgyban egy későbbi napra is
mételten összehívott presbiteri 
ülés a megjelentek számától füg
getlenül is határozatképes. 
A presbitérium a határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza.

2.2.7. Annál az egyházmegyei 
presbiternél, aki a presbiteri ülés
ről három ízben kimentés nélkül 
elmarad, fegyelmi eljárást kell 
kezdeményezni.

(Folytatás az előző oldalról)

Jellemző, hogy az ötvenes évek első felének totális 
diktatúrájában még viszonylag élénk volt az egyházi 
élet. Börtönnel, internálótáborral keltett félelmet a 
rendszer, de még több volt a lelkész, erősebb a folyama
tosság, számos gyülekezeti munkás is szolgált biblia
órákon, amíg lehetett, konferenciákon. A hatvanas 
évektől kezdve, a kialakuló lágy, autoriter diktatúrá
ban a szélsőséges intézkedések csökkentek, majd csak
nem megszűntek, de a korlátozások sokkal következe
tesebbek voltak és fokozatosan hatott az egyházi isko
lák, az ifjúsági és egyéb konferenciák hiánya.

A törvényjavaslat vitájában érezhető volt, hogy keve
seknek van igazi élménye a témáról. Jellemző, hogy az 
egyházban közkeletűvé vált a felfogás, hogy a lelkész- 
hiány miatt szükséges a gyülekezeti munkások előtérbe 
kerülése. Ez gyakorlati igazság, de korántsem a kérdés 
lényege. Valójában az egészséges gyülekezeti élet 
igényli a nem lelkészek -  adottságaik szerinti -  aktivi
tását. Hogyan fejlődjön a gyülekezeti munkás például 
egy bibliaóra vezetésében, ha nincs ott a lelkész, akitől 
elsősorban kaphat hiteles visszajelentést szolgálatáról. 
Egymás hite által épüljetek, ez a meghatározó ige, 
amely mindenki számára -  ha olykor mégoly csekély

nek is látszó -  feladatot ad. Bizonyos, hogy ma a 
mennyiségi hiány is igényli a nem lelkészek csata
sorba állítását, de a jövőt illetően egyre inkább a 
sokszínűség, az egyházi élet sajátos minősége kell 
meghatározó legyen. Ezt segítheti elő az új törvény 
is.

A háromnapos ülésszak középső napját az egy
házmegyei szolgálatról és az egyházmegye szerve
zetéről a 3. sz. bizottság által készített törvényja
vaslatok részletes vitája töltötte ki.

Vélem, nemcsak az én jövőképemhez tartozik 
hozzá az erős egyházmegye vagy egyházmegyék 
(régiók), amelyeknek a gyülekezetei -  az alulról 
építkezés igényének, reményének, gyakorlatának 
megfelelően -  testvéri közösségben ismerik, segítik, 
építik egymást, illetve számos közös alkalommal, 
esetleg együttes erőfeszítések révén létesített intéz
ményekkel járulnak hozzá az egyházmegyében, a 
régióban élők megújulásához, hitük mélyüléséhez, a 
szeretet gyakorlásához.

A törvény tükrében, a mai valóság ismeretében 
hosszúnak tűnik az út. De néhány éve nem is remél
tük, hogy elindulhatunk rajta.

Frenkl Róbert

2.2.8. A presbiteri ülésről jegy
zőkönyvet kell vezetni, amit az 
elnökségnek, a jegyzőnek és két 
jelen lévő presbiternek kell hitele
sítenie.

2.2.9. Az egyházmegyei presbi
térium hatáskörébe tartoznak 
mindazok az ügyek, amelyek nin
csenek az egyházmegyei közgyű
lés vagy más egyházi szerv hatás
körébe utalva, illetve amelyeket 
az egyházmegyei közgyűlés a 
presbitérium hatáskörébe utal:

2.2.9.1. összeállítja az egyház
megye éves munkatervét, megter
vezi közösségi alkalmait, és segíti 
azok megvalósítását.

2.2.9.2. Segítséget nyújt az ál
talános esperesi vizsgálatokhoz, 
és megtárgyalja az azokról ké
szült jelentéseket.

2.2.9.3. Segíti az egyházmegyei 
közgyűlés előkészítését.

2.2.9.4. Dönt az egyházmegye 
alkalmazottainak bérezéséről, 
azt jóváhagyásra az egyházme
gyei közgyűlés elé terjeszti, és

gyakorolja a munkáltatói jogo
kat.

2.2.9.5. Gazdasági döntéseket 
hoz a közgyűlés által elfogadott 
költségelőirányzat keretein be
lül.

2.2.9.6. Jóváhagyja az egyház
megye egyházközségeinek éves 
költségelőirányzatát, zárszáma

dását és zárómérlegét, és erről 
jelentést tesz az egyházmegyei 
közgyűlésnek.

2.2.11. Az egyházmegyei pres
bitérium képviselője évente be
számol a presbitérium működésé
ről az egyházmegyei közgyűlé
sen.

3. Egyházmegyei elnökség

2.3.1. Az egyházmegye képvise
leti és végrehajtó (ügyviteli) szer
ve az elnökség. Az egyházmegyei 
elnökség tagjai az esperes és az 
egyházmegyei felügyelő.

2.3.2. Az esperes és az egyház- 
megyei felügyelő együtt és közös 
felelősséggel vezetik és képviselik 
az egyházmegyét, irányítják közi
gazgatását és annak összes ügyeit 
egyetértőén intézik.

Az esperes és az egyházmegyei 
felügyelő közös feladatai:

a) Építik az egyházmegye kö
zösségét és őrzik annak belső bé
kéjét.

b) Felelősek az egyházmegye 
rendjéért, őrködnek azon, hogy 
az egyházmegyében minden az 
egyházi törvényekben megszabott 
jogok és kötelezettségek szerint, 
az egyház javára történjék.

c) Felelősek azért, hogy az 
egyházmegye tisztségviselői szol
gálatukat hűségesen végezzék.

d) összehívják az egyházme
gyei presbiteri üléseket és köz
gyűléseket és azokon elnökölnek. 
Jelentést tesznek az egyházme
gyei közgyűlésen az egyházmegye 
életét meghatározó lelki és közös

ségi eseményekről, az egyházme
gye anyagi viszonyairól, s ezeket 
a püspöknek is tudomására hoz
zák. Felelősek a presbitériumi és 
közgyűlési határozatok végrehaj
tásáért.

Az esperes és az egyházmegyei 
felügyelő megosztható feladatai:

e) Felügyeletet gyakorolnak az 
egyházközségek felett és felügye
lik az egyházmegyei tisztségvise
lők szolgálatát.

f) Látogatják és ellenőrzik az 
egyházközségeket és egyházme
gyei intézményeket.

g) Joguk az egyházközségek 
lelkészei, felügyelői és elnökségei 
értekezletének összehívása.

h) Eljárnak az egyházmegye 
gyülekezeti lelkészi állásainak 
megüresedésekor és lefolytatják a 
lelkészalkalmazási eljárást.

i) Feladatuk a kötelességüket 
elmulasztó tisztségviselőket elő
ször testvérileg meginteni, a bot
rányos magaviseletűeket rendre- 
utásítani, ennek eredménytelensé
ge esetén az egyházmegyei sza
bályrendeletben meghatározott el
járást, illetve szükség szerint a 
bírósági eljárást kezdeményezni.

III. CÍM: AZ EGYHÁZMEGYE TISZTSÉGVISELŐI 

1. Általános rendelkezések

3.1.1. Az egyházmegye az ön- 
kormányzati feladatok ellátására 
és az egyházmegye működésének 
biztosítására tisztségviselőket vá
laszt. Az egyházmegye kötelessé
ge a lelkészek közül esperest, es
pereshelyettest, lelkészi jegyzőt, a 
lelkészek vagy nemlelkészek kö
zül evangélizációs és missziói fe
lelőst, katechetikai felelőst, ifjú
sági felelőst és diakóniai felelőst, 
a nemlelkészek közül egyházme
gyei felügyelőt, másodfelügyelőt, 
nemlelkészi jegyzőt, egyházme
gyei gazdasági felelőst, ügyészt és 
számvevőszéki elnököt választani. 
Szükség szerint az egyházmegye 
meghatározott feladatkörrel 
egyéb tisztségviselőket és megbí
zottakat is választhat. Az egyház- 
megyei tisztségviselők és megbí
zottak feladatait munkaköri le
írás rögzíti.

3.1.2. Az egyházmegye tiszt
ségviselői közül az esperes, az 
egyházmegyei felügyelő, a gazda
sági felelős, a számvevőszéki el
nök, az evangélizációs és missziói 
felelős, a katechetikai felelős, az 
ifjúsági felelős és a diakóniai fe

lelős minden évben jelentést tesz
nek munkájukról az egyházme
gyei közgyűlésnek. Amennyiben 
két egymás utáni évben az egy
házmegyei közgyűlés nem fogadja 
el egy tisztségviselő jelentését, az 
egyházmegyei közgyűlésnek kez
deményeznie kell a tisztségviselő 
visszahívását, és új választás ki
írását.

3.1.3. Az egyházmegyei tiszt
ségviselő tisztsége megszűnik a 
megbízatás lejártakor, továbbá 
elhalálozás, az egyházmegyei 
közgyűlés által elfogadott lemon
dás, az egyházmegyei közgyűlés 
által kezdeményezett visszahívás, 
jogerős bírói határozattal történt 
elmozdítás folytán, valamint a 
lelkészi tisztség betöltőjére n é p e  
akkor is, ha az egyházmegyében 
megszűnik az egyházmegyei lel
készi tisztség viselésére jogosító 
hivatalt betölteni. Pótlását a kö
vetkező egyházmegyei közgyűlé
sig az egyházmegyei elnökség sa
ját hatáskörében köteles megol
dani, amennyiben a törvény más
képp nem rendelkezik.

2. Az egyházmegye tisztségviselőinek jogai és feladatai

3.2.1. Az egyházmegye tiszt
ségviselőiből az esperes, az espe
reshelyettes, az egyházmegyei 
evangélizációs és missziói felelős, 
az ifjúsági felelős, a katechetikai 
felelős és a diakóniai felelős jo
gait és feladatait „Az egyházi 
szolgálat” című törvény tartal
mazza. Ez a törvényszakasz az 
egyházmegye többi tisztségvise
lőjének jogairól és feladatairól 
rendelkezik.

3.2.2. Egyházmegyei felügyelő
3.2.2.1. Az egyházmegyei fel

ügyelő joga és feladata, hogy az 
egyházmegye vezetője legyen az 
esperessel együtt. Ügyel az egy
házmegye működésének feltétele
ire, segíti az egyházmegyében fo
lyó lelki munkát, figyelemmel kí
séri és irányítja a személyi, az 
anyagi és a jogi természetű 
ügyek intézését. Feladata az 
egyházmegyei közgyűlés előké
szítése és levezetése.

3.2.2.2. A közéletben az egy
házmegyét -  az esperessel együtt 
— az egyházmegyei felügyelő 
képviseli.

3.2.3. Egyházmegyei másodfel
ügyelő

3.2.3.I. Az egyházmegyei má
sodfelügyelő joga és feladata az 
egyházmegyei felügyelő helyette
sítése annak akadályoztatása 
esetén. Ezen kívül ellátja az egy

házmegyei felügyelő feladataiból 
az egyházmegyei szabályrende
lettel átruházott feladatokat.

3.2.3.2. A másodfelügyelői 
tisztség üresedése esetén, az új 
választásig a másodfelügyelői 
feladatokat az egyházmegye 
nemlelkészi jegyzője látja el.

3.2.4. Egyházmegyei lelkészi 
és nemlelkészi jegyző

Az egyházmegyei lelkészi és 
nemlelkészi jegyző joga és fel
adata, hogy a közgyűlések vala
mint a presbiteri ülések jegyző
könyveit vezessék. Az elfogadott 
határozatokat kötelesek 30 na
pon belül a közgyűlés, illetve 
presbiteri ülés valamennyi tagjá
nak megküldeni.

3.2.5. Egyházmegyei számve
vőszéki elnök

Az egyházmegyei számvevő- 
széki elnök joga és feladata, 
hogy 3-7  tagú számvevőszékkel 
az egyházmegyének, az egyház
megye egyházközségeinek és in
tézményeinek pénzkezelését és 
számadásait ellenőrizze, azokat 
jóváhagyásra felterjessze, illetve 
szükség esetén eljárjon.

3.2.6. Egyházmegyei gazdasá
gi felelős

3.2.6.1. Az egyházmegyei gaz
dasági felelős joga és feladata, 
hogy az egyházmegye gazdasági
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(Folytatás az előző oldalról) Köszönet az önzetlen munkáért
Túl a huszonötödik bizottsági ülésen

A zsinat 3. számú szakbizottsága, amelyik az egyház struktúra 
kérdéseivelfoglalkozik, elérkezett jubileumi 25. bizottsági üléséhez. Ez 
a mérföldkő adott alkalmat arra, hogy a bizottság elnöke és ké t tagja 
értékelje azt a hatalmas munkát, amit a szakbizottság a Zsinat meg
kezdése óta végzett.

ügyintézését, esetleg pénzkezelé
sét is végezze.

3.2.Ő.2. Az egyházmegyei gaz
dasági felelős tisztségénél fogva 
a gazdasági bizottság vezetője.

3.2.7. Egyházmegyei ügyész
Az egyházmegyei ügyész joga 

és feladata, hogy az egyházme
gyét jogi vonatkozású ügyeiben

képviselje és azokat intézze. Az 
egyházmegyei ügyésznek jogi vé
gezettséggel kell rendelkeznie.

3.2.8. Egyéb tisztségviselők
Az egyházmegyei közgyűlés 

bizonyos feladatok ellátására 
egyéb tisztségviselőket is választ
hat. Feladatkörüket egyházme
gyei szabályrendelet határozza 
meg.

többi egyházmegyei tisztségviselő 
az egyházmegyei közgyűlés előtt 
tett esküvel foglalja el tisztségét, 
az egyházmegyei közgyűlés pedig 
jegyzőkönyvbe foglalja az ikta
tás megtörténtét. A megválasz
tott esperes beiktatása lehetőség 
szerint abban az egyházközség
ben történik, ahol az esperes 
megválasztott gyülekezeti lel
kész. Akit arra a tisztségre vá
lasztanak meg, amelyet már ad
dig is betöltött, nem tesz újabb 
esküt.

és szavazatbontó bizottság elnö
kének. Érvénytelen az a szavazat, 
amely alakilag vagy tartalmilag 
nem felel meg a törvény előírásai
nak vagy a kitűzött határidő után 
adták fel.

4.2.4. A választás akkor ered
ményes, ha a szavazatra jogosult 
egyházközségek legalább kéthar
mada érvényes szavazatot adott 
le és ezek figyelembevételével a 
jelöltek egyike legalább ötven 
százalék plusz egy szavazatot ka
pott. Amennyiben a választás 
eredménytelen, az eljárást két hó
napon belül meg kell ismételni.

4.2.5. A szavazatbontó bizott
ság jegyzőkönyvbe foglalja a vá
lasztásról szóló jelentését és a vá
lasztás eredményét, és erről levél
ben értesíti az egyházmegye egy
házközségeit. A jegyzőkönyvet és 
a szavazatokat az eljárás lefoly
tatása után az egyházmegyei le
véltárban kell elhelyezni. A jegy
zőkönyv egy példányát az illeté
kes egyházkerület elnökségének is 
meg kell küldeni.

Z ászkaliczky Péter bizottsá
gi elnök maga sem szám ított 
arra, hogy ilyen hihetetlenül

Zászkaliczky Péter

nehéz feladat áll a szakb izo tt
ság előtt.

-  A zsinatnak és benne a mi 
szakbizottságunknak óriási kihí
vásoknak kell megfelelni. Ö rö
költ egyházunk egy olyan, előre 
megírt törvénykönyvet, amit 1966- 
ban másfél nap alatt fogadtak el. 
Ezek a törvények a diktatúra ár
nyékában fogalmazódtak meg, így 
azokból sok a mai helyzetben to
vább nem tartható. Azokat a rossz 
törvényeket, amelyek a mi egyház
látásunktól idegenek, el kell hagy
ni és olyan új törvényeket kell al
kotni, ami a jövő egyházának ad 
megfelelő keretet. Nagy kihívás az 
is, hogy számtalan olyan dolgot 
kell szabályozni, amit az elmúlt 
időszak nem szabályozott, mert 
nem szabályozhatott. Példaként 
említem a nem lelkészek szolgála
tát az evangélikus egyházban. 
Ilyen értelemben senki nem mér
hette fel valójában, milyen hatal

mas feladatot vállalt fel, amikor 
jelentkezett bizottságunkba.

-  Elégedett-e a bizottság mun
kájával?

-  Legteljesebb mértékben. Bi
zottságunkba szinte az ország 
minden területéről jönnek tagok. 
Megható és örömteli látni azt a 
lelkesedést és igyekezetét, ahogy a 
bizottsági tagok vállalják az u ta
zást, a munkát, az együtt gondol
kodást. Huszonnégy tagú bizott
ságunkból alig-alig hiányzik vala
ki. Meg kell említeni azoknak az 
áldozatos m unkáját is, akik mint 
külső szakértők vesznek részt a 
bizottsági munkában. Konkrétan 
Pintér Győzőre, a pesti egyházme
gye felügyelőjére gondolok.

-  A huszonöt ülés arányban van 
a feladat nagyságával?

-  Igen. Mennyiségileg is' a mi 
bizottságunknak van a legtöbb 
feladata. Az egyház valamennyi 
önkormányzati szintjének -  egy
házközség, egyházmegye, egyház- 
kerület, országos egyház -  min
den törvényének kidolgozása a 
mi feladatunk. Ebben az egyházi 
szolgálatra vonatkozó törvények 
és az egyházszervezetre, az egyes 
szintek funkcióira vonatkozó tör
vények is benne foglaltatnak. De 
a mi bizottságunk dolgozta ki a 
tábori lelkészi szolgálatot szabá
lyozó törvényt is.

-  Milyen törvények kidolgozá
sa áll még a bizottság előtt?

-  Talán a legnehezebb és vár
hatóan a legnagyobb vitát kiváltó 
törvény előkészítése a következő 
feladatunk. Ez pedig a területren
dezés. Szükséges az egyházme
gyék és egyházkerületek új hatá
rait meghúzni a működőképe- 
sebb egyházmegyék létrehozása 
érdekében. Azt is el kell dönteni, 
hogy a hatékonyabb egyházveze

tés okából hány egyházkerülete, 
m ondhatnám  úgy is, hány püs
pöksége legyen egyházunknak.

Sümegi István kezdettől fogva  
tagja a bizottságnak.

-  Több bizottság munkájában 
is részt veszek, de a legkedvesebb 
számomra a struktúra bizottság. 
Bizonyos, hogy a zsinati előkészí
tő munkában a legnagyobb fel
adatot kapta. Óriási idő- és ener
gia-ráfordítással dolgoznak a bi
zottság tagjai, de sikerei igazol
ják, hogy nem hiába. Mondom 
ezt annak ellenére, hogy javasla
taim többször kisebbségben ma
radtak. Egy kicsit elszomorít 
ugyanakkor az a tény, hogy a ple
náris ülésen tapasztalható spon
taneitás lassítja a bizottság m un
káját. Hasznos lenne, ha a zsinati 
tagok előzetesen tanulmányoz
nák a bizottság anyagait, és nem 
a plenáris ülésen, ad hoc jelleggel 
bírálnák azoknak bizonyos része
it és adnák vissza a  törvényjavas
latokat további finomításra. Ezen 
talán segíteni fog az ügyrendi bi
zottság elé tett javaslatom , misze
rint az eddig elfogadott és letár
gyalt törvények szövegét a zsinati 
iroda adja ki a zsinat tagjainak 
személyes használatra, mihez ta r
tás végett.

Dr. Valentinyi Károly a mező-

Sümegi István

herényi gyülekezet tagjaként vesz 
részt a bizottság munkájában.

-  Bizottságba való jelentkezé
sem motiváló tényezője az a meg
győződésem volt, hogy egy reform
elkötelezettségű egyháztag itt tud 
a legtöbbet használni egyházának. 
Ebben a várakozásomban nem 
csalódtam. A bizottságban kezdet-

Dr. Valentinyi Károly

tői fogvájó a légkör. Zászkaliczky 
Péter bizottsági elnök toleráns, le
hetőséget ad alternatív vélemé
nyek megjelenítésére is, mert a bi
zottsági tagok nemcsak részbizott
ságokban dolgozhattak, hanem le
hetőséget kaptak arra is, hogy m a
guk foglalkozzanak egy-egy rész- 
problémával. Jól kiegészíti a bi
zottság elnökét Koczor Zoltán, 
akit a bizottság motorjának te
kinthetünk. Annyit azonban el 
kell mondanom, hogy úgy érzem, 
néhány zsinati tagnak, mégpedig 
nem a legjelentéktelenebb zsinati 
tagnak fenntartásai vannak a bi
zottság iránt. Pedig hiszem és val
lom, hogy mi az első perctől fogva 
az egyház érdekében dolgoztunk. 
Én nagyon bízom abban, hogy a 
bizottság a második, huszonöt,.ülé
sének is hasonlóan jó  szellemben, és 
változatlan munkakedvvel, a meg- 
fásulás veszélye nélkül vág neki.

Kiss Miklós

IV. Cím: AZ EGYHÁZMEGYE TISZTSÉGVISELŐINEK 
VÁLASZTÁSA

1. Általános rendelkezések

4.1.1. Egyházmegyei tisztségre 
csak feddhetetlen életű, konfir
mált egyházközségi tag választ
ható.

4.1.2. Az esperest és az egy
házmegyei felügyelőt az egyház
megye egyházközségeinek köz
gyűlései, a többi tisztségviselőt 
az egyházmegye közgyűlése vá
lasztja hat évre. Megbízatásuk 
lejárta után újraválaszthatók.

4.1.3. Az esperes és az egy
házmegyei felügyelő iktatása is
tentisztelet keretében történik, a

2. Az esperes és az egyházmegyei felügyelő választása

4.2.1. Az esperes és az egyház- 
megyei felügyelő megbízatásának 
lejárta előtti utolsó egyházmegyei 
közgyűlés jelölő és szavazatbontó 
bizottságot választ, megválasztja 
annak elnökét és tagjait, és meg
határozza az egyházközségi köz
gyűlések szavazatainak beérkezé
si határidejét.

4.2.2. A jelölő és szavazatbontó 
bizottság az egyházközségi pres
bitériumok előzetesen megkért 
ajánlása, valamint az érintettek 
jelölését vállaló írásbeli nyilatko
zata alapján jelölteket állít. A je
löltek névsorát megküldi a szava
zásra jogosult egyházközségek el
nökségeinek.

4.2.3. A jelöltek névsorának 
kézhezvételét követően az egyház- 
községi elnökségek kötelesek egy
házközségi közgyűlést összehívni. 
Az egyházközségi közgyűlés jegy
zőkönyvbe foglalt szavazatát az 
egyházközség elnöksége és a 
jegyző hitelesíti, ellátja az 
egyházközség pecstjével és kettős 
zárt borítékban megküldi a jelölő

„Az egyház kapcsolatai" című törvényről
A zsinati bizottságok munkája s 

számos törvény vitája élesen mu
tatta, hogy néhány törvénynél 
nagy előny, ha még az általános 
vita előtt, előzetes előterjesztés for
májában kerül a zsinat elé. így „Az 
egyház kapcsolatai” című törvény
ről is a múlt ülésszak programja
ként egy elvi szempontokat kutató 
előterjesztés alapján folyt a vita. 
Ennek az előzetes eszmecserének, 
vitának számos értékes és érdekes 
részletét is figyelembe véve, igyek
szem ezt a témakört körvonalazni.

Eléggé egyértelműen rajzolódott 
ki, hogy a kapcsolatoknak tulaj
donképpen három nagy területe 
van. Az első kérdéskör a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház és 
más vallású egyházak kapcsolat- 
rendszere, a második a különböző 
egyesületek felé kialakítható vi
szony, a harmadik az állam felé, a 
társadalom területén szükséges 
kapcsolatok.

A vallásokkal, a más egyházak
kal kialakítható viszony kérdéskö
re nagyon sokoldalú. Tárgyalási 
szellemét, hazai területét jeleötő- 
sen meghatározza a Zsinati Hitval
lás „Felelősségünk -  közösségvál
lalásunk” című fejezete. „A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház
ról általában” című törvény 2-4. 
§-ai pedig alapvető formában rög
zítenek egyházi kapcsolatokat.

A vita témáját nyújtó, kifejezet
ten kapcsolatokkal foglalkozó tör
vényben az ökumenikus elvek 
hangsúlyával konkrétan kell tehát 
a kapcsolatok formáját, színvona
lát megfogalmazni a református, a 
római és görög katolikus, az orto
dox, a kisebb Szentháromsághívő 
egyházak és az unitárius egyház 
felé. Ugyanakkor érthetően kü
lönbséget kell említeni a nyilván
valóan szélsőséges tévtanítást kép
viselő közösségek felé.

Érdekes kérdés, hogy helye van-e 
a törvényben a nagyon jelentős zsi
dó valláshoz és a kisebb jelentősé
gű, de egyre terjedő, különböző, 
főként keleti nemkeresztény vallá
sokhoz kialakítandó viszonyunk
nak? Jó lenne, ha egyházunk misz- 
sziói felelősségét is tükröznék ezek 
a törvényeink.

Elvi aíapot kell nyújtani a kül

földi egyházak, esetleg külföldi 
egyházi szervezetek különböző 
formái felé kialakítandó kapcsola
tokhoz is. Ezekben törvényesen 
kell összehangolni az önálló jogi 
személyek -  pl. az egyházközsé
gek -  szuverenitását és a központi
lag -  azaz az Országos Egyház ré
széről -  biztosítható rendezettsé
get. Tájékoztatási kötelezettséget s 
kölcsönös felelősséget kell esetleg 
ehhez előírni.

A második nagy kérdése egyhá
zunknak az egyesületek felé kiala
kítandó viszony természete. Az 
egyértelmű, hogy csak az általános 
emberi és polgári jogok tisztelet
ben tartása mellett szabályozható 
az egyházi, a vallásos egyesületek 
élettevékenysége és kapcsolati 
rendszere az egyházi struktúrában. 
A hatályos állami jogszabályok fi
gyelembe vételével tehát az egyház 
tagjai és tisztségviselői vallásos cé
lú, egyházi feladatok szolgálatá
ban álló egyesületeket alapíthat
nak.

Elvi megítélésként hangsúlyoz
hatjuk azt is, hogy az evangélikus 
egyesületek a népegyházi gyüleke
zeti formától csak jogi szempont
ból térnek el, de tartalmukban ah
hoz hasonló keresztény közösséget 
valósítanak meg. Ez a tartalom ha
zai viszonyaink között általában 
nem az istentiszteleti közösségek' 
megvalósítása, hanem bizonyos 
speciális szolgálatokra, képzésre, 
hivatásbeliek összefogására irá
nyul. Ezzel a tartalmi megítéléssel 
kell megtalálnunk, hogy egyhá
zunkra az egyesületek felé milyen 
hatósugarú kapcsolat, felügyelet és 
ellenőrzés vár.

Az 1934-1937 évben alkotott 
Egyházi Törvények II. te. 8. §-a 
még szoros kötöttségeket ír elő az 
egyházi célú egyesületeknek az 
egyházi önkormányzati testület fe
lé: „A vallásos vagy az egyházi 
célú egyesületnek alapszabályait 
jóváhagyás végett annak az egyhá
zi önkormányzati testületnek kell 
bemutatnia, amelynek területén 
alapszabályai szerint működni kí
ván. Az alapszabályok egyházi ha
tósági jóváhagyás előtt kormány
hatósági láttamozás végett fel nem 
terjeszthetők és az egyesület műkö

dését az egyházi hatóság jóváha
gyása előtt meg nem kezdheti. 
Ugyanúgy kell eljárni az alapsza
bályok módosítása esetén.

Ä vallásos és az egyházi célú 
egyesület annak az egyházi ható
ságnak felügyelete és ellenőrzése 
alatt áll, amelynek területén alap
szabályai szerint működni kí
ván. ..”

Az egyesületekkel kialakított 
kapcsolatokban a jelen társadalmi 
hátterével is elkerülhetetlen a ren
dezettség. Ezt az szolgálná, ha az 
evangéükus egyesületek bírósági 
nyilvántartásba vételük előtt azzal 
az egyházi hatósággal lennének 
kötelesek közölni megalakulásuk 
szándékát, amelynek területén 
alapszabályuk szerint működni kí
vánnak. Ez a közlés foglalja magá
ba, hogy a tagok a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elkötelezett 
tagjai s hogy milyen szolgálatra, 
milyen célból hozzák létre az egye
sületet. Esetleges támogatási kéré
süket is fogalmazzák meg. A már 
bejegyzett egyesületek ezt a beje
lentést a törvény hatályba lépése 
után -  pl. 6 hónapon belül -  köte
lesek megtenni. Egyházunk 
amelynek szolgálati érdeke értékes 
egyesületek létrejötte -  a közlés 
után meghatározott időn belül kö
teles lenne 1  illetékes mérlegelés 
után -  válaszolni. így kölcsönös 
elemzés, tárgyalás alapján alakul
na ki a szükséges együttműködés.

További törvénylehetőség an
nak előírása, hogy az egyesületek 
egymáshoz tartozását egyházi hi
vatal regisztrálná, s időnkénti -  
esetleg évenkénti -  beszámoló elő
írása is szóba jöhet. Nagy kérdése 
a törvényalkotásnak, hogy milyen 
eljárás érvényesüljön a bejelentés 
elmaradása esetén. Az egyesületek 
elnevezésében az „evangélikus” 
szó védelme is feladatunk lehet.

Célszerűnek látszik az Evangéli
kus Lelkészek Országos Egyesüle
te, vagy más evangélikus hivatás
szervezetek létrehozása is. Megala
kulásuk esetén jogosultak lenné
nek a kari becsületnek, szellemnek 
és hivatásnak ápolására, erősítésé
re és védelmezésére.

Külön alpontként megfogalma
zást igényel a nem evangélikus, de

Megajándékozottak vagyunk
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egyházunk tagjainak jellegzetesen 
keresztény aktivitásával is számoló 
egyesületek működési köre, lehe
tősége egyházunkban.

A harmadik nagy kérdéskör 
egyházunk és az állam, a társada
lom kapcsolata. A társadalom felé 
az államhatalomtól független szol
gálati feladatainkat is törvényjel
leggel célszerű megfogalmaznunk.

Deklaratív törvényekkel rögzít
hetjük, hogy az egyház ne váljék az 
állam politikai eszközévé. M a az 
együttműködés kerete és feltétele 
az, hogy az állam olyan jogállam, 
amely nem tesz kísérletet az egyház 
illetéktelen befolyásolására, ha
nem biztosítja a lelküsmereti és 
vallásszabadságot, valamint a szo
ciális munka végzését. Biztosítani 
kell a keresztény nevelés jogát is a 
szülők döntése szerint.

Az állam vallási semlegessége, 
az állam és egyház szétválasztása 
nem az építő' kapcsolatok, a köl
csönös jó viszony megszakítását 
jelenti. Ézért is indokolt, hogy az 
államhatalom az egyházak jogállá
sát minden más korporáció fölé 
helyezze. Az egyházat küldetésénél 
fogva megilleti az a jog, hogy az 
alapvető kérdésekben az ige mér
céje alá helyezze az államhatalom 
egyes megnyilvánulásait és szükség 
esetén tiltakozzék, végső esetben 
pedig a személyes következmények 
vállalásától se riadjon vissza.

Felfogható a fentiektől eltérően 
az állammal kialakítható kapcso
lat törvényi szabályozása úgy is, 
hogy csak az 1990. IV. törvényre 
kell utalni. Ennek alapján rögzít
sük, hogy állampolgárokként 
élünk, de Istenre kell inkább hall
gatni.

Jelentősnek ítélhető az egyház 
társadalmi tevékenysége is. Célsze
rű törvénybe foglalni a testi bajok, 
a mentálhigiéné, a szociális helyzet 
területén mutatkozó kötelességün
ket, az etnikai, a vallási, a politikai 
kisebbségek, a különböző fogyaté
kosságban szenvedők felé forduló 
támogatási kötelezettségünket.

Bizonyára érzékelteti ez a rövid 
mérlegelés, hogy az egyház kap
csolatainak korszerű kialakítása a 
zsinat egyik újszerű erőfeszítése, a 
következő ülésszakok érdekes fel
adata.

Dr. Koczor Miklós

Az Isten helyes ismeretét hordozó 
életnek

igaz emberséget nyújtó és
Isten által elénk adott célt látó ereje 

van.
Mi is olyan világban élünk, amikor 

ennek tudatosítására szükségünk van.
Nyomasztó, lehangoló tapasztala

tunk: a romlottság uralkodik a vilá
gon. Számtalan példáját látjuk. Úgy 
éljük át, mintha ez csak most, a mi 
korunkra lenne jellemző. Megfeledke
zünk arról, hogy már a Biblia első lap
jain olvashatjuk: „A gonoszság megso
kasodott a földön.” Később is mennyi 
szenvedés leírásával találkozunk az 
emberi gonoszság miatt.

A romlottság mögött a bűnös kíván
ság áll. Erő, amely a rosszra visz, amely 
elvakít, fanatizál, amely vélt önérdeket 
lát csak, ezért elvakult, rövidlátó, a kö
vetkezményekre nem tud tekinteni.

Megdöbbentő, de ennek a félelmet 
keltő, mások életét tönkretevő romlott
ságnak mi is lehetünk aktivistái, eszkö
zei.

Csalódott, rettegő, tehetetlenségük
kel kínlódó, önmagukkal is elégedetlen 
emberek ajkáról sokszor hallottam: 
Nem élet ez így.

Igénk figyelmeztet: Isten „megaján
dékozott minket mindazzal, ami az 
életre és a kegyességre való.” Ami az 
életre és az Isten akaratát követő életre 
való. Ezt az ajándékot az ő ismeretében 
kaptuk, hogy elkerüljük a romlottsá

got. Ez az ő akarata. Ismeretén keresz
tül formálja az életünket. Péter levele 
egyenesen ezt m ondja: isteni természet 
részeseivé tesz bennünket.

A legtöbb ember Isten nélkül keresi 
az emberi élet értelmét. Sok a jóhisze
mű ember, akit könnyű megtéveszteni. 
Sok a kereső ember, aki örökké nyug
talan. Sok a menekülő ember, aki fél 
embertársaitól és fél önmagától. Sok a 
jobbítani akaró, de csalódott. Sok a 
tévútra került, a kiábrándult, a megfá
radt ember is. Nagyon sok, akinek ki
apadt az erőforrása.

Ma igénkén keresztül Isten ismét ar
ra tanít, hogy Jézus Krisztus az, akiben 
Isten titka és az az erőforrás feltárul, 
amelyből mi Isten életújító, reménysé
get adó erejét kaphatjuk.

Ennek az erőforrásnak a titka: Isten 
szeretete, bűnbocsátó kegyelme, szaba
dító terve és hatalma.

A bennünk munkálkodó isteni erő
nek, Isten szeretetének gyümölcsei van
nak. Ezeknek az életmegnyilvánulá- 
soknak a láncolatát sorolja fel Péter 
apostol levele. Ezek összefüggnek egy
mással, és a hittől a minden ember 
iránti szeretetig ívelnek.

Ez az erőforrás Isten akarata szerinti 
emberségre ösztönöz. Ezért Jézus 
Krisztus ismeretében nem lehetünk tét
lenek, nem lehetünk terméketlenek.

Amikor és ahol hiányzik ez a bűnös, 
önző kívánság felett uralkodni tudó, és 
igaz emberségre ösztönző erő, ott az 
ember elveszítette helyes látását, & ezt 
magatartása is tükrözi.

Ezért van szükségünk arra, hogy fo
lyamatosan hangozzék felénk Isten igé
je, és munkálkodjék bennünk Isten ere
je, hogy újra és újra eljuthassunk vak
ságból látásra, kétségbeesésből célt látó 
reménységre.

Nekünk, mikor egyházunk rendjéért 
hozunk törvényeket, különösképpen is 
fontos, hogy abban, amit teszünk, tük
röződjék az Isten helyes ismeretéből 
fakadó igaz emberség, és az Isten által 
elénk adott feladatokat és célt jól látó 
magatartás.

Anyagtorlódás miatt a zsinattal foglalkozó további cikkek a lap 3. oldalán
találhatók.
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50 éve érte légitámadás az evangélikus templomot Szombathelyen
Az első templom, amely légitá

madás áldozatául esett. Szombat
helyen, a csak nemrég elkészült, új 
Jézus Szive templom volt, a szöllősi 
városrészen. Az 1945. március 4-i 
nagy bombázáskor a székesegyház 
szenvedett súlyos károkat, amelynél 
pótolhatatlan értékű freskók és 
festmények is elpusztultak. A vá
rost ért bombatámadások alkalmá
val azonban több más templom is 
kisebb-nagyobb károkat szenve
dett, köztük a szombathelyi neogó
tikus stílusú evangélikus templom 
és a mellette épült lelkészlakás is.

*

1945. március 27-ét írtuk. Az 
evangélikus parókia környéke is 
hadiallapotot mutatott. A hatal
mas méretű gyülekezeti kultúrhá- 
zat német katonaság foglalta le, s 
oda szállásoltak be. A papiak tá
gas udvarán pedig megrakott né
met katonai teherautók sorakoz
tak.

Azon a napon, estefelé éppen 
befejeztem napi munkámat a lelké- 
szi hivatalban, s már haza készü
lődtem, amikor „kisriadót” fújtak 
a szirénák. Ezt még nem tartottuk 
veszélyesnek, sokan le sem mentek 
az óvóhelyre. Én is úgy gondol
tam, még nyugodtan hazaérek. De 
útközben szaporáztam lépteimet, 
mivel szovjet repülőgép zúgását le
hetett hallani a város fölött. Ezt 
szaknyelven „zavaró repülésinek 
hívták. De alig értem haza, bom
bák becsapódásának döreje resz- 
kettette meg a levegőt.

Mivel utana kis szünet állt be, 
férjemmel, apósommal siettünk a 
templom felé, mivel abból az 
irányból hallottuk a robbanások 
zaját. Nem csalódtunk. Ahogy 
odaérünk, látjuk, a templom és a 
lelkészlakás is súlyos károkat szen
vedett a bombázástól. Csakhamar 
előkerült a parókus is, Kutas Kál
mán. A percekkel előtte átélt izgal
maktól remegő hangon mondta el 
a történteket...

Akkor már teljesen besötétedett.
A papiakban 14-en tartózkodtak, 
köztük legtöbben befogadott me
nekültek. A kisriadó miatt senki 
nem ment le az óvóhelyre.

Váratlanul egy ismeretlen civil 
ruhás, 25-30 éves férfi jelent meg 
az udvaron, szemügyre vette az ott 
sorakozó teherautókat, majd be
zörgetett a parókiára. Kifogásta
lan magyarsággal beszélt, s mene
kültnek adta ki magát. Élelmet és 
szállást kért. A lelkész gyanútlanul 
befogadta. Az idegen azonban alig 
lépett be a papiakba, néhány perc 
múlva újra kiment az udvarra, s 
egy zseblámpával a kezében körö
ket írt le a tiszta, csillagos ég irá
nyába, amerről a repülőgép zúgása 
hallatszott.

Kutas lelkész azonban rögtön 
észrevette a gyanús fényjelzést, s a 
papiak férfilakói segítségével 
nyomban betuszkolták az idegent, 
aki semmi ellenállást nem tanúsí
tott, a lelkészi irodahelyiségbe, s 
rázárta az ajtót.

Abban a pillanatban már hullot
tak is a légiaknák. Az egyik a pap
iaknak a templom felőli szélső fal
tövébe esett, s leomlott az egész 
oldalfal. Ez az akna megölt egy 
német katonát is, aki éppen az ud
varon tartózkodott, a katonai te
herautó mellett. A parókiával 
szemközti ház is kapott légiaknát, 
ott öten haltak meg. A repesz da
rabjai és a légnyomás azonban a 
lelkészlakás utcai homlokzatán is 
nagy károkat okoztak. A parókia 
lakói az épület másik részében tar
tózkodtak, ahol csodával határos 
módon sértetlenek maradtak. Az 
udvarban robbant légiaknák a 
papiak tetőzetét is megtépázták, a 
templom tetőzetét is leszakították, 
a színes ablaküvegeket, keretestül 
kitépve, szilánkokra törték, s mind 
a templom déli falán, mind belsejé
ben súlyos rombolást okoztak.

Világító lövedékek kísérteties fé
nyében bukdácsoltak ki a lakók a

papiakból. Arra lettek figyelme
sek, hogy a bezárt idegen erőtelje
sen dörömböl az iroda ajtaján be
lülről, s kiabálja, hogy azonnal en
gedjék ki. Az éppen oda érkezett 
Nagy Lajos gyülekezeti felügyelő, 
aki mit sem sejtett, kit, miért zár
tak be oda -  nála is lévén kulcs az 
irodához -  kiengedte az ismeret
lent. Az pedig kilépve a szabadba, 
egy vörös csillagos szovjet kato
nasapkát húzott a fejére, majd 
futásnak eredt! A lelkész és tár
sai szörnyülködve látták ezt, de 
mire felocsúdtak az első ijedtség
ből, az már rég eltűnt a sötét u t
cákon.

Akkor döbbentek rá, hogy az 
idegen kém volt, vagy a Vörös 
Hadsereg egyik előőrsének a fel
derítő katonája. Mindenesetre az 
tény, hogy ő adott le fényjelzést 
a repülőgépnek, mely aztán pil
lanatok múlva ledobta a légiak
nákat a jelzés színhelyére. Áz is 
bizonyos, hogy nem a templom 
vagy a papiak volt a kiszemelt 
célpont, hanem az ott elhelyezett 
német katonaság és hadfelszere
lésük.

A légvédelmi szirénák pedig 
csak ezek után szólaltak meg. 
A parókia lakói a törmelékeken 
keresztül siettek le az óvóhelyre. 
Éppen jókor, mivel néhány perc 
múlva újabb légitámadás követke
zett. Egy jó  óra hosszat tartott a 
pokoli színjáték második felvoná
sa. Ezúttal a város másik részére 
hullottak a légiaknák, a közked
velt Hérics-kert is a lángok m arta
lékává vált.

*
Rá két napra, 1945. március 29- 

én, nagycsütörtökön vonultak be a 
városba a szovjet hadsereg kato
n á i .

Evekbe telt, mire a gyülekezet a 
templomon és a parókián esett há
borús károkat helyre tudta állítani.

Szerdahelyi Pálné

Kórház, köszönöm neked...
Jó ideje már annak, hogy egy 

ilyen című kis evangéliumi füzetet 
kaptam, és sok tanulsággal olvas
tam. Azóta bizony többször kellett 
személyesen tapasztalnom, hogy 
mit jelent kórházban lenni. Sok-sok 
élményem volt, s ezekről szeretnék 
valamit elmondani.

Átéli az ember a műtét előtti iz
galmakat. Azután jönnek a hosszú 
éjszakák. Ilyenkor a zsoltáros sza
va élmény: „... mint az őrök a reg
gelt. . Várom a hajnalt. Már jön
nek is a friss, mosolygós, ébresztő 
és lázméröt hozó nővérek. Nem 
hagynak ki senkit, nem felejtenek el 
semmit, hozzák a friss ágyneműt, 
ügyesen és gyorsan kicserélik a ré
git. Ha már felkelhetsz, mosakodol, 
addigra már vár a tiszta ágy. Aztán 
nemsokára jön a reggeli, majd az 
orvos jár sorba s kérdezi: hogy van, 
Tóni bácsi? Van-e panasza? Meg
néz, megtapogat, vizsgál, kezel, s a 
gyógyulásra biztat.

Többször voltam most az utóbbi 
években a pécsi klinikán és a buda
pesti ORFI klinikán. Most már még 
jobban tudom, hogy mit jelent: 
„Köszönöm neked, Kórház!"

Mert a Kórház nemcsak mélyebb 
önvizsgálatra, bűnbánatra, mélyebb 
Isten-keresésre, a kegyelem többszöri 
megtapasztalására vezet, hanem...

Nem volt ott szó hitvallásról, nem 
voltak bibliai idézetek sem, de 
ahogy láttam, átéltem: az emberek 
látják a ti cselekedeteiteket, és... 
dicsőítem érte Istent: itt meg lehet 
tanulni a hivatás teljesítését, az em
beri szeretet mások baján segítő in
dulatát.

Jön az osztályos orvos. Mintha 
minden beteg az ő hozzátartozója 
lenne: azzal a türelemmel, szíves 
szóval, szinte simogató vizsgálattal 
néz meg napról napra. Megmagya
ráz, útbaigazít és átérzed, hogy nem

csak az orvosi eskü, hanem valami 
belső indulat vezeti őt. A hivatása 
ez. Ő boldog ember, mert azt teszi, 
amit legjobban szeret.

Ugyanez áll a nővérekre is. Vi
dám, ragyogó szemű, mosolygós ar
cú lények (csak szárnyuk nincs). 
Szinte hívni sem kell őket. Már 
megint itt van az egyik: besiet az 
egyik ágyhoz, megigazítja az infú
ziót, segít felkelni, vagy betakar s 
már megy tovább, hogy ott is segít
sen. Alig-alig kell néha hívni őket, 
szinte mindig ott vannak, ahol kell. 
Hát bizony ezt a munkát sem lehet

így végezni, csak abból az indulatból, 
amint egy öregotthoni nővér mondot
ta: ezt csak szerétéiből lehet végezni. 
Bizony hivatás ez a javából!

Beteg, vagy gyógyuló, vagy ez
után megbetegedő felebarátaim! 
így jó élni: azt tenni és úgy tenni, 
ahogy a hivatásunk szól. Azt és úgy 
végezni munkánkat, mint akik tud
juk, hogy ezt bízta ránk az Isten. 
Egymást szeretni, egymásért dol
gozni, ez a hivatásunk. így élni jó! 
És így érdemes!

Egy gyógyuló, kórházakat járt és 
járó beteg

Helyreigazítás
Az Evangélikus Élet 1995. február 26-i számában jelent meg D. Koren Emil 

visszaemlékezése dr. Zoltai Gyuláról. Az egykori pályatárs érzéseit ugyan meg
értjük, de sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a cikknek a Budahegyvidéki 
Gyülekezetünket érintő része félreérthető, és a gyülekezetét sérti: nem felel meg 
a valóságnak az az állítás, hogy a lelkészt „néhányak meg nem értéssel fogadták 
és kisúsárolták a gyülekezetből”. A tény ezzel szemben az, hogy a lelkészt 1963. 
február 12-én a dr. Vető Lajos egyházkerületi püspök jelenlétében megtartott 
presbiteri ülésen a teljes létszámban megjelent presbitérium egyhangúan kérte fel 
a gyülekezeti lelkészi állásáról történő lemondásra. Ennék oka a lelkész gyüleke
zeti tevékenységének és magatartásának negatív megítélése volt A gyülekezeti 
lelkészi állásáról a lelkész lemondott, de a gyülekezet szolgálati lakásából csak 
20 évvel később költözött el, lehetetlenné téve Qy módon az őt követő lelkésznek 
a gyülekezeti házba való beköltözését.

Kérjük a fentieknek megfelelően a február 26-án megjelent cikk helyreigazítását 
Budapest, 1995. március 6.

A Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet presbitériuma 
*

A tényeket ismerő gyülekezeti presbitérium helyreigazítását készséggel közöljük.

KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET

1995. március 27-én, hétfőn dél
után fél 6-kor tartja az Evangéli
kus Külmissziói Egyesület szoká
sos összejövetelét a Kelenföldi 
Evangélikus Gyülekezet Tanács
termében (XI., Bocskai út 10.). 
Előadást tart: Szabó Gáborné, a 
kecskeméti református esperes fe
lesége a bázeli misszióval való kap
csolatukról. Igét hirdet: Szabó Gá
bor kecskeméti református esperes.

Mindenkit szeretettel várunk!

A Szepetneki Egyházköz
ség gyülekezeti házának ün
nepélyes alapkőletétele már
cius 25-én, szombaton dél
előtt I I  órakor lesz dr. Har
mati Béla püspök szolgálatá
val. Erre az alkalomra min
den érdeklődőt szeretettel vár 
a gyülekezet.

A Z S IN A T I H ÍR A D Ó  A N Y A G Á N A K  F O L Y T A T Á S A

Vita az elfogadott zsinati törvények életbeléptetéséről
A 3. sz. „Egyházi S truk tú ra” bizottság előter

jesztésére a zsinat m egvitatta a  m ár korábban  elfo
gadott „Az egyházközség” és „Az egyházi szolgálat 
az egyházközségben” című törvény-fejezetek élet- 
beléptetését. Zászkaliczky Péter, a bizottság veze
tője több érvet m ondott el e fejezetek hatálybahe- 
lyezése mellett.

Nem  várva meg az új egyházi törvénykönyv tel
jes befejezését, m ár több törvényünket (pl. az egy
házi közoktatási intézményekről) életbe léptettük 
ugyan; de az egyházközségről szóló törvények egy 
középponti kérdést, a gyülekezeti szolgálat külső 
rendjét szabályoznák újra. Ez a  törvény eleink 
rendjéhez is jobban  kötődik, m int a  m ost érvényes 
1966-os törvény, de ugyanakkor a  jövő gyülekezeti 
életének kereteit is igyekszik biztosítani. Fontos 
lenne h á t e törvényt is mielőbb életbe léptetni, hogy 
tapasztalatokat szerezzünk alkalm azásáról. így a 
szabályozás szükséges korrekcióit még ez a zsinat 
el tudná végezni.

Az alkalmazási tapasztalatokra nagy szükség 
lenne a zsinat további m unkája során is, így pl. az 
egyházszervezet szabályainak m egalkotásánál. 
A  területi felosztás reális megközelítéséhez m in
denképpen szükség van az önálló, vagyis anyaegy
házközségek, illetve a  társu lt egyházközségek, 
másfelől pedig a leány-, fiók- és szórvány-egyház
községek felmérésére. A vitában is többen tám o
gatták  ezt a felmérést, m int olyat, amelynek még 
akkor is el kellene készülnie, ha az egyházközségi 
törvényeket csak később fogadná el a zsinat. A be
töltetlen lelkészi állások reális száma ugyanis csak 
úgy állapítható meg, ha ismerjük a lelkészt önál
lóan eltartó, és a lelkészt segítséggel eltartani képes 
egyházközségek szám át; és emellett azokat a ki
sebb erejű gyülekezeteket vagy csoportokat, akik 
ugyan igénylik a lelkész szolgálatát, de nem tudják 
vállalni azoknak az anyagi eszközöknek a biztosí
tását, amelyek szükségesek egy lelkész egzisztenciá
jának  és családjának a fenntartásához.

A szóban forgó egyházközségi törvények eseté
ben szerkesztési problém ákat is meg kell oldania a 
zsinatnak. Ezek részben más, m ár elfogadott törvé
nyek beépítését jelentik és jól kezelhető szövegmó
dosítási feladatokat jelentenek. N agyobb gondot 
jelent az, hogy az elfogadott szövegrészek nem 
önálló törvényként lettek megfogalmazva, hanem 
az egyházi szolgálatról és az egyházi szervezetről 
szóló két nagy törvény fejezeteként. A megoldásra 
kínálkozik több m ód is.

A lelkészi szolgálatról szóló új törvények egyik 
eleme a lelkészjelölti státus bevezetése, ami azt je 
lenti, hogy a teológiai akadém iai tanulm ányok 
vizsgával való lezárása u tán  legalább 1 év gyakor
lati idő következik, am ikor a je lö lt csak gyülekezeti 
lelkész mellé beosztva végezhet szolgálatot. Ezután 
következhet a lelkészvizsga, amelynek feltétele 
m indenfajta lelkészi szolgálatra, illetve mindenféle 
egyházi tisztség viselésére jogosít. E kérdésben vita 
alakult ki a német és a hagyom ányos m agyar rend

körül, és erősnek m utatkozott az az álláspont, 
hogy a segédlelkész korlátozás nélkül m inden lel
készi szolgálatot végezhessen, de a lelkészvizsga 
letételéig ne lehessen önálló gyülekezeti lelkész. 
A jelenlegi gyakorlattól eltérő rend bevezetése -  ha 
azt a  zsinat júniusban törvényként elfogadja -  e 
pillanatban úgy képzelhető el, hogy az az idén 
ősszel felvett teológiai hallgatókra lesz érvényes.

A törvények életbeléptetésére az 1966. évi II. egy
házi törvény 120. § (8) érvényes. Eszerint a törvényt 
a zsinat elnöksége hitelesíti és hirdeti ki; hatálybalé
pése napját az országos egyházi elnökség állapítja 
meg. Természetesen minden új törvény életbelépteté
sénél vizsgálandó, hogy az a vonatkozó állami törvé-

Úgynevezett „előzetes vitában” tárgyalta a Zsinat a 
hitoktatásról és a konfirmációról szóló törvényterveze
tet. Amint ez várható volt, különösen a konfirmáció 
körül robbant ki eleven vita. Voltak, akik egyenesen 
megkérdőjelezték, hogy ezzel a kérdéssel zsinati szinten 
kellene foglalkozni. Úgy vélték, a konfirmáció valami 
egészen más „ügy”, mint a hitoktatás, ezért nem is 
szerencsés egy törvényben tárgyalni. Végül is a Zsinat 
elég szoros szavazási aránnyal úgy döntött, hogy a 
kétféle oktatást mégiscsak valamiképpen együtt kell 
látni, szabályozni, koordinálni.

Nyilvánvaló, hogy a konfirmációs oktatásnak mé
lyebb céljai vannak, mint a hitoktatásnak, amit Bencze 
András zsinati tag szerint nem hitoktatásnak kellene 
nevezni, hanem hittan-oktatásnak. Ezzel is kifejezve, 
hogy a hit nem „oktatható”, hanem Isten ajándéka. 
A hittanoktatásban olyan ismereteket adunk át, mely 
segíthet a hitrejutásban, de nyilvánvaló, hogy sokéves 
hittanoktatás se garantálhatja a résztvevők hitrejutá- 
sát. Éppen ezért problematikus a hittan osztályozása 
még az egyházi iskolákban is, ezért van még mindig 
sajátos helyzetben a hittan a különböző fakultatív tár
gyak sorában az állami iskolákban... A konfirmációnál 
viszont már nem lehet kétséges az egyértelmű cél, amit 
a törvénytervezet így fogalmaz meg: „A konfirmációi 
oktatás célja a megkeresztelt fiatalok tudatos hitre segí
tése és beépítése a gyülekezet életébe.” Itt tehát már 
nem egyszerűen keresztyén „ismeretterjesztés” a cél, 
hanem nem is titkoltan a fiatalok egzisztenciális elköte- 
lezése a tudatos keresztyén életre és szolgálatra. Ezt 
szeretné kifejezni, „demonstrálni” az úgynevezett 
„konfirmációi vallástétel”, amiről azonban köztudott, 
hogy sok esetben inkább csak betanult memoriter, „kö
telező gyakorlat”, s nem tudatos, személyes döntésen 
alapuló hitvallás...

Konfirmációi gyakorlatunk másik vitatható pontja 
az úrvacsorára bocsátás kérdése. Köztudott, hogy or
todox keresztyéneknél már a keresztség .Jogosít” az 
oltári szentség vételére. A katolikus elsőáldozók 7-8 
éves gyermekek, akik lehet, hogy fogékonyabbak az 
úrvacsora misztériumának befogadására, mint a pro
testáns gyakorlat szerint 13 év körüli, egyoldalú racio
nalizmusban „szenvedő” kamaszok... Éppen ebből a 
felismerésből kiindulva, napjainkra a protestáns, evan
gélikus gyakorlat is igen eltérő világszerte. Nyugat- és 
észak-európai testvéregyházakban sok helyen engedé-

nyekkel összhangban van-e, a  régi törvény funkcióit 
kiváltja-e, és hogy az érvényes (releváns) egyházi tör
vényekkel konform-e. E követelmények az eddig élet
beléptetett törvényeinknél teljesültek, ennél a tör
vénynél azonban sokkal több kapcsolódási pontot 
kell vizsgálni. E jogi jellegű feladat elvégzésének fele
lőssége a zsinatot és az országos elnökséget egyaránt 
terheli. Úgy gondolom, éppen azért kellene az egy
házközségi törvények életbeléptetését most vállalni, 
hogy a teljes törvénykönyv hatálybahelyezését meg
előző, nagyon igényes és körültekintő munkához 
most szerezzünk tapasztalatot.

Felmerült a zsinaton az az igény is, hogy ne csak 
ezt, hanem a többi elfogadott törvényt is helyezze 
hatályba a  zsinat következő ülésszaka. Döntés szüle
tett, hogy a bizottságok az elfogadott törvényeket 
vizsgálják meg és készítsék elő azok életbeléptetését.

lyezett a szülőkkel közös családi úrvacsoravétel konfir
máció előtt lévő kisgyermekeknek is. Nyilvánvaló, 
hogy nálunk is már csak elméletben feltétel a konfirmá
ció, hiszen különösen is nagyobb, városi gyülekezetek
ben nem „ellenőrizhető”, hogy kik járulnak az úrvacso
rái oltárhoz...

Neuralgikus pontnak bizonyult az életkor kérdése is, 
melyet a törvénytervezet így próbál meghatározni: „Az 
oktatás legkorábban a 12. életévét betöltött fiatalokkal 
kezdhető el.” Többen túl korainak Ítélték ezt a kezde
tet, de ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy az 
iskolarendszerünkben jelentkező pluralizmus, a legkü
lönbözőbb formációk (8 + 4 ,4  + 8 , 6 + 6  stb.) sok eset
ben azt jelentik, hogy később már alig érhetők utol a 
fiatalok...

Néhányan egyenesen azzal vádolták a törvényterve
zetet, hogy a jelenlegi helyzetet igyekszik konzerválni. 
Ez azonban távol állt tőlünk, hiszen nem is létezik 
egységes konfirmációs gyakorlat egyházunkban, amit 
konzerválni lehetne. Ä helyzet sokszínű, hogy ne 
mondjam, csaknem anarchikus... Ezen próbál segíteni 
a törvénytervezet, hogy legalább bizonyos alapkérdé
sekben egységes legyen konfirmációs szolgálatunk.

Éppen az alapkérdések tisztázása végett a Zsinat 
állásfoglalásra kérte föl a Teológiai Bizottságot. Jó 
lenne, ha a konfirmáció végre a megfelelő helyre kerül
ne elméletben és gyakorlatban egyaránt. Nem szabad 
túlértékelnünk: egyesek szinte már „harmadik szentsé
günket” látják a konfirmációban. De talán még súlyo
sabb véglet, ahol „gyorstalpaló kurzussá” silányul az 
egész, üres tradícióvá, pogánygyökerű „felnőttavatás
sá”, családi ünneppé degradálódik a konfirmáció.

Aligha hiszem, hogy bárkinek is csalhatatlan, minde
nütt beváltható „receptje” lenne konfirmációi gyakor
latunk beteg pontjainak gyógyítására a mai átmeneti 
társadalmi és egyházi helyzetben. De felelős evangéli
kus nem lehet közömbös ezen a területen, hiszen a 
konfirmáció egész keresztyén életünk alapvető teoló
giai és gyakorlati kérdéseinek olyan sorát érinti, mint 
a hitrejutás, szentségekkel való élés vagy visszaélés, 
egyházfegyelem, felelős egyháztagság és keresztyén 
„nagykorúság” témája... S folytathatnánk az egymás
ból fakadó súlyos teológiai és gyakorlati problémák 
sorát. Mindezekhez várjuk olvasóink hozzászólását is!

Gáncs Péter

Olvasóink írják „az egyházi 
adóról”...

Mindig öröm, ha az olvasók felé forduló kérdés, 
kérés nem marad pusztába kiáltó szó. Az „egyházi 
adóval” kapcsolatosan a Zsinati Híradó előző szá
mában megjelent „fésületlen” gondolataimhoz töb
ben is hozzá szóltak. Két olvasói levélből szeret
nék most részleteket közzé tenni. Egy csikvándi ol
vasónk konkrét javaslatot küldött:

„Az adó elnevezés mindenképpen kerülendő. A f i 
zetendő összeg tételes kivetése nem jó. Egyrészt 
azért, mert a fizetések nyilvántartása megoldhatat
lan, másrészt nincs törvényes eszköz és hatalom, 
hogy azt be is lehessen hajtani. A kötelező jellegtől 
pedig az emberek nagy része idegenkedik.

Javaslatom: a gyülekezetek a területükön lakó 
egyháztagokról igyekezzenek pontos adatokat sze
rezni, és azokat vegyék nyilvántartásba. Mindezek 
ismeretében, az egyes gyülekezetek éves költségveté
sének kiadási végösszegét elosztva a gyülekezethez 
tartozó, ismert, kereső és fizetőképes személyek 
számával, kijön az a legkisebb összeg, amelynek be
fizetése biztosítaná a gyülekezetek anyagi ellátását. 
A költségvetés kiadási végösszegét és az azt fede
zendő, az egy személyre jutó legkisebb befizetendő 
összeget, írásban közölni kellene a nyilvántartott 
gyülekezeti tagokkal, megjegyezve, hogy ez az az 
összeg, amely a gyülekezet kiadásainak fedezésére, 
feltétlenül szükséges. E levélben kérni kellene a te
hetősebb egyháztagokat, hogy anyagi lehetőségük
höz mérten, adományként többet adjanak, mint a 
megjelölt fizetendő legkisebb összeg, azon oknál 
fogva, mert minden gyülekezetnél vannak szegény
sorsú gyülekezeti tagok, akik nem tudják a kért 
összeget kifizetni, és vannak olyanok is, akik nem 
akarnak fizetni. A tehetősebbektől befolyt adomány 
fedezné az így kiesett összeget.

E  javaslatot ne törvényként, hanem ajánlásként 
határozza meg a zsinat, és az ilyenformán való al
kalmazást ajánlásként közölje a gyülekezetekkel. 
A gyülekezetek maguk dönthessenek afelől, hogy a 
gyülekezetfenntartói hozzájárulást az ajánlott mód 
szerint, vagy az egyes gyülekezeteknél az eddig is 
jó l működő módon szedik be... ”

Különösen hálás vagyok egy Pest megyei olva
sónk soraiért, aki lelki módon közelíti meg ezt a 
csak anyaginak tűnő kérdést:

„...a cikk arról szól, hogy ez a bizonyos közte
herhordás ne neveztessék adónak, ami kényszerű 
dolog, hanem az lenne jó, ha például offertóriumok- 
ban, hálaáldozatként jönne ez be... Végeredmény
ben oda jutunk, hogy az kellene, ne legyen népegy
ház, ne legyen az hogy .beleszületik' valaki testileg 
egy egyházi közösségbe, hanem legyen visszatérés 
az első gyülekezetek szokásához, s csak az legyen 
az egyház tagja, aki valóban hiszi Istent, személyes 
Megváltója Jézus, és mert ezt a nagy kegyelmet 
megismerte, önként, hálaáldozattal segíti ezt a kö
zösséget. A fentiek csak egy nagy ébredés eredmé
nyeként jöhetnének létre, mert ezt egy tollvonással 
nem lehet elintézni. Ezért imádkozunk. Addig pedig 
legyen egyházfenntartói járulék, hálaadomány vagy 
bármi más, hogy elkerüljük az egyházi adó nevet, a 
lényeg ugyanaz lesz...

Számomra az a summa: aki igaz szívvel szereti 
Istent, annak mindegy, minek nevezik: adónak vagy 
adománynak, kész örömmel adja és ebből elsősor
ban neki lesz haszna, mert a jókedvű adakozót sze
reti az Isten'. S  többszörösét kapja vissza Tőle. Aki 
pedig nem így cselekszik, ezeket kell imádságban is 
hordozni, hogy ne kényszerűségből, de hálából tud
já k  adni, amit adnak..."

Köszönet az értékes gondolatokért, várjuk a 
folytatást!

Thurnay Béla

Ö SSZ E T E T T , F O R R O N G Ó  K É R D É S :

A konfirmáció...
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Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egyma

ga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Jn  12,24

VASÁRNAP Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve vol- 
I na előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme 
I előtt. Neki kell majd számot adnunk. Zsid 4,13 (Jer 23,24;
§ Jn 12,20-26; 2Kor 1,3-7; Zsolt 84). Hívő embernek tudnia 
j kell, hogy egész életében Isten színe előtt él (coram Deo).
I Ez egyrészt bíztatást jelént életűnk nehézségeiben, próbái- 
I ban, másrészt felelősséget jelent minden dolgainkban. Meg 
E kell majd államaik ítélőszéke előtt és számot adnunk.

HÉTFŐ Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy 
K csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán!
[ Mi köze a szalmának a tiszta búzához? -  így szól az Úr.
1 Jer 28,20 (lPt 1,13; Jn 6,23-29; lSám 20,24-21,1). Az ige 
I továbbadása, hirdetése nem a saját álmaink, vízióink, ér- 
I zelmeink továbbadása. Igét kapunk, igét kell hirdetnünk,
I ennek a hitelességéhez kell a tusakodás, az imádság, a 
I meditálás. Nagy felelősség van rajtunk, amikor tanúi va- 
( gyünk Jézusnak, mert veszélyes, ha a szalmát a búzával 
I keveijük vagy tévesztjük össze.

KEDD Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó Felsé- 
I ges! Zsolt 9,3 (Lk 1,46-49; Jn 6,55-65; lSám 23,1-18).
I Nem „magunknak” örülünk, hanem „Neked”. A keresz- 
j tyének öröme nem önző öröm, hanem inkább „együtt
■ örvendezés” Istennel és angyalaival. Az ilyen öröm követ- 
I kezménye lehet csak az, hogy szívemből fakad Isten nevé- 
I nek dicsőítése.

SZERDA Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől?
I Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy 
! éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, Vagy fegyver?
I Mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki sze-
■ rét minket. Róm 8,35-37 (5Móz 1,29-30; Mk 14,53-65;
I lSám 24,1-23). Isten szeret, Jézus szeret bennünket. E sze- 
I retet elől elbújhatunk, megtagadhatjuk azt, vele szembe-

N A P R A  --------------
fordulhatunk, de semmiféle külső erő, emberi mesterkedés 
vagy erőszak el nem szakíthat, mert Krisztus szeretete az, 
tőle jön. Sőt mindenféle erőszakkal szemben diadalra, le
győzésre segít bennünket az, hogy Ő szeret minket, Ő fogja 
kezünket.

CS0TÖRTÖK Jézus mondja: Aki abból a vízből iszik, 
amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, 
mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Jn 4,14 
(Ézs 12,3; 5Móz 8,2-3; lSám 28, 3-25). Isten igéjének 
tiszta vize élő víz, életet ad és megtart. Minden nap új 
forrást jelent életünknek, és már itt és most munkálja örök 
életünket. Mint forrásvíz kiapadhatatlan és nemcsak min
ket üdít fel és visz örök életre, de a forrásból mások is 
meríthetnek, akik mellettümk élnek.

PÉNTEK Jézus mondja: Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: 
higgyetek Istenben és higgyetek énbennem. Jn 14,1 (Ézs 
43,5; Jn 10,17-25; lSám 31,1-13). Jézus az út Istenhez. 
Aki énbennem hisz, az Atyában is hisz. Ez a Jézusba való 
megfogódzás jelenti a legjobb védelmet mindenféle nyugta
lanság, félelem ellen. A lelkiismeret okozta félelem is csak 
nála oszlik el és oldódik, mert megbocsátó szeretetével 
tudja elvenni ezt a nyugtalanságot is és ad erőt, bátorságot.

SZOMBAT Isten nem hagyta magát bizonyság nélkül, 
mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és ter
mést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli 
örömet. ApCsel 14,17 (Zsolt 14,1; Ám 8,11-12; Sám 
1,17-27). A teremtésben, a természet adományaiban, a 
történelem fordulataiban, életünk fenntartásában minde
nütt meglátszik Isten keze nyoma. Lehet ezek felett az 
adományai felett is szívből örvendezni, de igazán csak az 
tapasztalja meg a „szívbéli örömet”, aki megismerte Jézust 
és Jézusban az őt szerető, bűnünket megbocsátó, vissza
fogadó Atyát.

Szoros kapu
M t 7 ,1 3 -1 4

Isten igéjét hallgatva és rend
szeresen olvasva, eljutunk az Is
tenben való élet küszöbére, Isten 
országának kapujához. Vonzó és 
kívánatos közel lenni Isten or
szágához, de még nagyszerűbb 
benne élni. Jézus Urunk paran
csa is erre ösztönöz; „Menjetek 
be a szoros kapun!”, mert aki 
elindul ugyan, de nem megy be 
(csak az úton vagy az ajtóban 
állva szemlélődik...), az éppen 
úgy elvész, mintha el sem indult 
volna Isten országa felé. „Menje
tek be a szoros kapun!” — 
mondja Jézus. Ne maradjunk a 
kapun kívül! Hagyjunk fel eddi
gi gondolkodásmódunkkal, sza
kítsunk bűneinkkel! Hiszen bű
neink terhe és hatalmas terjedel
me gátol bennünket abban, hogy 
a szoros kapun bemenjünk. 
„Térjetek meg!” -  mondja Isten 
igéje, ha meg nem tértek, semmi
képpen nem mehettek be a 
mennyek országába! A szoros 
kaput nem lehet kihagyni, sem 
küktatni, sőt mi több: még kike
rülni sem lehet.

Térjünk meg! Vajon miből, 
vagy honnan? Talán polgári 
normák szerint becsületes embe
rek voltunk mindeddig. Temp

lomba járunk kicsi gyermekko
runk óta, ma pedig egyházunk
nak hűséges tagjai vagyunk. Mi
ből térjünk meg? Van miből 
megtérni. A magunk irányította 
életből az Istennek átadott élet
be. Krisztus akarja az életünket 
kormányozni; és ez az, amit mi 
nem akarunk neki megengedni. 
Abból az életből kell megtérni, 
amelyik nem hajlandó engedel
meskedni Istennek -  majd ebben 
az engedelmességben meg is ma
radni - ,  mert ez a szoros kapu 
visz* az életre! Arra az életre, 
amely szintén a születésünkkel -  
az újjászületésünkkel -  kezdő
dik. Valóban szoros ez a kapu, 
mert nem könnyű Jézust, a Meg
váltót követnünk. (Jézus mond
ja: aki engem akar követni, az 
tagadja meg magát...) Fájdalmas 
ugyan az átlépés a szoros kapun -  
mert bűneink szinte hozzánk nőt
tek és miattuk fennakadunk az aj
tófélfán -  de meggyőződéssel val
lom : boldogság a szoros kapun be
lépni. Felismerve vétkeimet, mu
lasztásaimat: boldogság azokra Is
tentől bűnbocsánatot kapni. Bol
dogság Istennel élni.

Testvérem! Ne érd be a magad 
gondolatai szerinti élettel. Lépj át

a szoros kapun, térj meg és légy 
Isten megváltott gyermekévé! A z
zá, aki a Szentháromság egy igaz 
Isten akarata szerint éli életét. Lépj 
át a szoros kapun, mert az vezet az 
életre. Ne állj meg a kapuban, ne 
mondd, hogy neked így is jó. Ne 
tedd ki magad az örök halál vesze
delmének, hanem lépj át a szoros 
kapun. Térj meg Istenedhez. Az 
üdvösségnek csak ez az egy útja 
van: „Menjetek be a szoros ka
pun”. Egy az Isten, egy a Megvál
tó, egy a megszentelődés útja. Át
lépni a szoros kapun. így lehetsz 
ezután mások megmentője, azoké, 
akik a széles úton járnak, akik a 
veszedelem felé sietnek. így mutat
hatod meg másoknak az egyedül 
járható utat: Jézus Krisztust. 
A bűnbocsánat után már kitárul a 
kapu, amely az életre visz. Isten 
egyszülött Fia, Jézus Krisztus ma
ga az élet, az út, az igazság. Benne 
és általa mehetünk bűneink bocsá
nata után együtt már itt az Atyá
hoz.

Isten nagy csodáit láthatja meg 
az az ember, aki a szoros kapun 
keresztül kész belépni, aki hallja a 
kegyelmes Isten életre hívó szavát, 
és érzi a Szentlélek indítását. Itt az 
alkalom, szeretett testvérem. Ha 
eddig még nem léptél át a szoros 
kapun, tedd meg most, és így át
léphetsz a halálból az életre.

Liptákné Gajdács Mária

SEGÍTSÉG A SEGÍTŐKNEK

Tanfolyam önkéntes 
segítők részére

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgá
lat Miskolci Központja tájékoztatja a gyü
lekezetek tagjait, hogy tanfolyamot szer
vez. 10 képzési alkalom során a szociális 
munka, emberi problémák iránt érdeklődő 
önkéntes segítőket készít fel, akik nehéz
séggel, gyakorlati problémákkal küzdő 
családoknak konkrét -  nem anyagi -  segít
séget, támogatást tudnának nyújtani rend
szeres, alkalmazkodó kapcsolattartással.

Felajánlva:
-  idejüket,
-  talentumaikat (személyiségüket),
-  tapasztalataikat,
-  segítőkészségüket.
(A tanfolyam alapul szolgálhat a Ma

gyar Ökumenikus Szeretetszolgálat szerve
zett, professzionális háttérrel működő csa
ládsegítő munkájába való bekapcsolódás
ra.)

Jelentkezés 1995. április 15-ig az alábbi 
címen:

3527 Miskolc, Baross G. u. 13-15.
Bővebb felvilágosítás: ugyanitt, illetve a 

328-045 telefonszámon
(Jelentkezési adatok: név, életkor, lak

cím, iskolai végzettség, melyik gyülekezeti 
közösségbe tartozik, végez-e jelenleg kari
tatív munkát, milyen területen, valamint 
lelkészi ajánlás.) A képzés ingyenes. A fel
merülő költségeket (útiköltség, étkezés) 
megtérítjük.

KÜLMISSZIÓI NAP
az óbudai evangélikus templomban március 25-én, 

szombaton de. fél 10 órától.
PROGRAM;

Énektanulás, reggeli áhítat „Öltsétek magatokra Isten 
fegyverzetét!" Ef 6,10. Bálintné Varsányi Vilma ev. 
lelkész
Magyar misszionáriusok Kínában (magyarul) Dr. 
Anne-Marie Kool, a Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet igazgatója és az evangélikus teológusok 
EBÉDSZÜNET -  egyszerű ebéddel szolgálnak a 
Külmisszió és az óbudai gyülekezet asszonyai 
Éneklés -  Kovács Márta zenetanár 
A rádiómisszió ma Kínában (norvégul, tolmácsolás
sal) Dr. Gabriel Edland, a Rádiómisszió munkatársa 
EVANGÉLIZÁCIÓ -  Isten fegyverzetében Ef 6,10 
Bálint László, a Budai Egyházmegye esperese 
A  kínaiak Magyarországon (magyarul) Pauline Stab- 
leford misszionárius és kínai csoportja 
Befejezés -  Bencze Imre elnök 
Szeretettel várunk mindenkit, aki ezen a böjti szom
baton saját lelki épülésével és a kínai keresztyének 
megismerésével kíván foglalkozni.
Cím: III. kér. Dévai Bíró Mátyás tér 1. (A Flórián 
tértől egy megálló)

az Evangélikus Külmissziói Egyesület Vezetősége

A PROTESTÁNS MISSZIÓI 
TANULMÁNYI INTÉZET 

KURATÓRIUMA
szeretettel meghívja Önt április 1-jére, a Protestáns 

Missziói Tanulmányi Intézet 
megnyitó ünnepségére 

és az azt megelőző missziói találkozóra 
a Kálvin téri Református templomba 

PROGRAM
Missziói Találkozó, 14.00-17.45 

Helye: Kálvin tér 7. Kálvin terem.
Megnyitó ünnepség 18.00-19.30 
Helye: Templom
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HALÁLBÓL ÉLET

I R óm  5,12-17

Isten különös törvényé ez.
Az ember a halált tekinti a leg- 

■ biztosabbnak, a végsőnek, a meg- 
I változtathatatlannak. Ezért fogal- 
I mázzá meg: „egy biztos van, a ha- 
I Iái”. .. avagy ezt: „onnan még sen

ki nem jött vissza”...
Isten a természet rendjét úgy al

kotta meg, hogy beleépítette a ha
lálból fakadó élet törvényét. Jézus 
is fontosnak tartja, hogy rámutas
son erre a törvényre. Ismerjük jól 
a búzaszemről szóló gyönyörű ké
pet. „Ha a búzaszem nem esik a 
földbe és nem hal el, egymaga ma
rad, de ha meghal sokszoros ter
mést hoz. A természet rendje, hogy 
a magnak el kell halnia, hogy belő
le új élet sarjadjon.

Halálból élet.
Istennek ezzel a törvénnyel célja 

jt van! Tanítani és nevelni akar arra,
! hogy tud életet támasztani akár a 
|  halálból is. Ezáltal reményt akar 
I ébreszteni bennünk. Azt akaija,
|  hogy merjünk hinni és merjünk 
|  építeni arra, hogy Nála lehet a ha- 
B Iáiból is élni !

Persze a halállal találkozó em- 
' bért annyira megdöbbenti az el- 
; múlás megrendítő valósága, hogy 
l talán nem is tud az életre gondolni. I — Még a Jézussal oly sok csodát 
|  átélt tanítványokat is hatalmába 
' keríti a félelem és a reménytelenség 

érzése, akiknek a Mester többször 
is beszélt arról, hogy mi vár rá ...

Jöhet-e élet a halálból?
Isten igéje nemcsak azt mondja, 

hogy jöhet, hanem azt, hogy csak 
és egyedül onnan jön! Az igazi élet, 
az örök élet a Golgotáról tám ad! 
Érdemes felfigyelni arra, hogy 
Golgota koponyát jelent, a kopo
nya pedig a halál jelképe.

A zsidó hagyomány őriz egy 
olyan elbeszélést, amely szerint a 
Golgota onnan kapta nevét, hogy 
Noé a bárkába betette Ádám csont
jait, és az özönvíz után itt temette el.

A jeruzsálemi keresztyének a 
Szentsír bazilikában a római levél 
mai szakaszának értelmében 
mondják el a megváltás titkát.

E szerint Jézus keresztje ott lett 
felállítva, ahol Ádám csontjai pi
hennek. A Golgota hegy alatt van 
egy terem, amelyet Ádámról ne
veztek el. Az ottaniak még arra is 
felhívják a figyelmet, hogy a szikla 
is meghasadt, hogy Jézus vére el
jusson Ádám csontjaihoz. Jézus 
Ádámért és tőle származókért adta 
életét, hogy amit az első Ádám el
rontott, az megtisztulhasson és 
megújulhasson.

Ha történelmileg nem is lehet 
igazolni ezt az ősi elbeszélést, és a 
nyomában született naiv magyará
zatot, mégis elmondható róla, 
hogy igaz.

Mert igaz, hogy Jézus keresztje 
azért állt, hogy az embernek szaba
dulása legyen abból amit a bűn 
miatt veszített el.

Igaz, hogy Jézus keresztje azért 
állt, hogy halálából élet támadjon.

Igaz, hogy Jézus halála és halál 
fölötti győzelme valóságos szaba- 
dítás és minden embernek elegen
dő!

Bizonyos, hogy Isten arról akar 
meggyőzni minket, hogy ő nem a 
pusztulást akarja, hanem az életet. 
Jézusban még szenvedni és meg
halni is kész.

Ádám a föld porából való em
ber, akire hasonlítunk úgy gondol
ta, hogy jobb és szabadabb lehet az 
élete, ha azt a saját elképzelése, 
értékrendje szerint rendezi be. 
A bűnesetben leírt szakításban 
nem a gyümölcs leszakítása az iga
zi probléma, hanem az Istennel 
való szakítás. Hogy azt tette Ádám 
és Éva, amit Isten hangsúlyosan 
kért, hogy ne tegyenek meg. Az 
igazi tragédia, hogy az ember bi
zalmatlan, és jobban bízik saját 
elképzeléseiben, mint a szerető 
mennyei Atyában.

Az új Ádám, Jézus Krisztus eb
ből akar gyógyítani. Bizalmat akar 
bennünk ébreszteni az Atya iránt, 
aki még akkor sem felejtett el, ami
kor más utakon kóboroltunk, ak
kor is törődik velünk, ha nem tud
juk vagy nem is kérjük. Áldozatot 
hoz úgy, hogy még a tanítványok 
sem értik. Életét adja, hogy halála 
által bennünk és sokakban élet tá
madjon. Jöhet a halálból élet, mert 
ez Isten törvénye, és ez velünk is 
Isten akarata.

Szemerei János

IMÁDKOZZUNK! 
Köszönjük neked szerető mennyei 
Atyánk, hogy törődsz velünk. Hogy 
nem törődtél bele elveszítésünkbe, 
mert tudod, hogy életünk csak ná
lad van biztonságban.
Köszönjük, hogy nemcsak aggódol 
értünk, de a keresésünkre is elindul
tál.
Köszönjük, hogy a legnagyobb ál
dozatra is kész voltál, hogy életünk 
a halálból az életre juthasson. 
Köszönjük, hogy halálodból élet tá
madhat bennünk is.
Kérünk Szentlelkeddel támassz éle
tet bennünk! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 9 5 . március 26. 
I., Becsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. II. (úrv.) Szebik Imre; du. 6. Hafenscher 
Károly; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) 
Madocsai Miklós; Modori u. 6. de. fél 10. Csiz- 
mazia Sándor; Pesthidegkút, n., Ördögárok u. 
9. de. fel 11. Csizmazia Sándor; Csillaghegy, 
QI., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Donáth László; 
Óbuda, m ., 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.) 
(szuppükáció) Fóris Katalin teol. hallgató; de. 
11. (úrv.) Zászkaliczky Pál; du. 6. Pálinkás 
Ingrid; VB., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Muntag Andomé; du. 3. dr. Harmati Béla 
(esperesiktatás); du. 6. (ifjúsági) Nagy Zoltán; 
vm „ Üllői üt 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
Vm., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cse- 
lovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. 
de. 9. Kertész Géza; Vm., 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 Marianna; Kelenföld, 
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi And
rás; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. 
Csepregi András; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Ferenczy Erzsébet; Budahegyvidék, XII.. 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.)dr. Széchey Béla; 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. fel 7. dr. 
Széchey Béla; XDL, Kassák Lajos u. 22. de. 10. 
ifj. Kendeh György; XUL, Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de.
II. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; XIV., 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai 
Marianna; Pestújhely, XIV., Templom tér de.
10. Bízik László; Rákospalota, XV., Juhos u. 
28. Kistemplom de. 10. Veperdi Zoltán; Rá
kosszentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. Bö- 
rönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 
fél 11. dr. SelmeczFJános; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákos
hegy, XVB., Tessedik tér de. 9. Marschalkó 
Gyula; Rákoscsaba, XVIL, Péceli út 146. de. 9. 
Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út
II I . de. fél 11. Marschalkó Gyula; Rákosliget, 
XVII., Gázon Gyula u. de. 11. Fűke Szabolcs; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVUL, Rá
kóczi út 83. ref. templom de. háromnegyed 8. 
Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. 
de. 10. Szél] 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.

BÖJT 5. VASÁRNAPJÁN (LAETARE) az 
oltárterítő szüle: lila. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jn 6,48-59; az igehirdetés alapigéje: 
Róm 5, 12-17.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán március 26-án, de. 10.05 órakor a kis
kőrösi evangélikus templomból. Igét hirdet: Sza
bó Vilmos lelkész.

„Jó reggelt adj, Istenem” címmel fiataloknak 
szóló adást közvetít a Magyar Televízió a TV 1 
csatornáján március 26-án, vasárnap reggel 8.00 
órakor a Bécsi kapu téri fiatalok előadásában, 
Hafenscher Károly lelkész vezetéséveL

Szlovák vallásos félórát közvetít a Kossuth 
Rádió URH adója minden szombaton du. fél 7 
órakor, evangélikus áhítattal.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
17.20-tól, a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz. 
március 25. szombat: Hit és tudás -  rádióshit
tan.
ÚJ ADÁSREND: 18.00-18.15 -  41 m-es rövid
hullám !!!
március 26. vasárnap: Tariska Zoltán áhítata. 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 2142 
Nagytarcsa, Pf. 19.

DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

márdus 26-án, vasárnap 18 órakor 
VARGA PETRA 

Buxtehude, Bach és Mozart 
müveket orgonái.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta
nácsa március 31-én de. 11 órakor a Fasori Evan
gélikus Gimnáziumban tartja kibővített, rendkí
vüli közgyűlését E közgyűlésen egyebek mellett 
az alábbi címmel hangzanak el előadások:
Dr. Peter Beier: Az egyház egysége -  Európa 
egysége
Dr. Wilhelm Hűfmeyer: A Leuenbergi egy
házi közösség
Dr. Márkus Mihály: A Leuenbergi egyezmény 
háttere és perspektívái Magyarországon

Gábriel Edland, a rádiómisszió norvég 
munkatársának magyarországi programja: 
márc. 26. vasárnap de. fél 11. Nagytarcsa, 
du. 4. Pécel
márc. 27. hétfő du. 6. szegedi evangélikus 
gyülekezet
márc. 28. kedd du. 2. Evangélikus Teológiai 
Akadémia
márc. 29. szerda du. 6. Bakonycsernye 
márc. 30. csütörtök du. 6. Kiskőrös 
márc. 31. péntek du. 6. Kondoros 
április 1-2. szombat-vasárnap Nyíregyháza és 
környéke

ZENÉS ÁHÍTAT
az oroszlányi evangélikus templomban 1995. 
április 1-jén, szombaton este 7 órakor 
MŰSORON J. HAYDN: A MEGVÁLTÓ 
HÉT SZAVA A KERESZTFÁN oratórium. 
Előadja: a Gyülekezet Ének és Zenekara. Köz- 
reműködnek: Som ogyi Eszter szoprán, N yilas 
Tünde M ária alt, Basky István tenor, Korpás 
Ferenc basszus. Vezényel: Nagy Dániel. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

JELENTKEZÉS EGYHÁZI ÓVODAI 
CSOPORTBA

A Budapest X., Ászok u. 1-3-ban működő 
önkormányzati óvoda egyházi (protestáns) 
csoportja 4 éve működik. Az új tanévre lehet 
még jelentkezni a Kőbányai Evangélikus Gyü
lekezeten keresztül. Határidő: 1995. május 10. 
Cím: 1102 Budapest, Kápolna u. 14. Az óvoda 
felvesz keresztyén elkötelezettségű óvónőt; je
lentkezni ugyancsak a fenti címen lehet.

IAz Evangélikus Börtönmisszió csendessége 
Róm 8,38-39 alapján. A „szakítópróba” meg

mutatja a fonál erősségét. Isten szeretetéből a 
„mélység” sem tud elszakítani bennünket. „12 
évet kaptam! Hiába imádkoztam!” -  mondta 
a 22 éves fiú. Igen -  mondtam -  a büntetést el 
kell fogadni. De a 12 év minden napján veled 
lesz Isten, $ erőt ad a hosszú időre. A „szakí
tópróbát” bírja Isten szeretete.

A Magyarok Világszövetsége március 
24-25-26-án új székházában (Budapest, V., 
Semmelweis u. 1-3.) rendezi a IV. Életvédő 
Konferenciát, MAGZATVÉDELEM 
SZÁMVETÉS ÉS ELŐRETEKINTÉS cím
mel. Pénteken de. 10 órától egyházjogászok és 
polgári jogászok, du. fél 3-tól a teológiai er
kölcs és jog köréből teológusok és egyházi ve
zetők (egyházunk részéről Szebik Imre püs
pök), szombaton de. 9 órától orvosok, du. fél 
3-tól társadalomtudomány művelői, vasárnap 
de. 9 órától különböző szemszögből a család 
kérdéseiről tartanak előadásokat A konferen
cia nyitott minden érdeklődőt hívnak és vár
nak.

KERESZTELÉS
Harmati Béla László és Ittzés Cecília má

sodik gyermekét, Dórát március 11-én, 
szombaton a Budapest-kelenföldi templom
ban keresztelték meg. A szolgálatot a két 
nagyapa, dr. Harmati Béla püspök és Ittzés 
István érdi lelkész végezte. „Dicséljétek az 
Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a 
becsületes emberek körében és közösségé
ben.” (Zsolt 111,1)

HALÁLOZÁS
„M ert nékem  az élet K risztus" (Fii 1, 21.) -  
ezzel, az ő általa választott igével búcsúzott 
a család, a diakonissza-testvérek és a temeté
sen egybegyűltek Dúl Etelka diakonissza 
testvértől, aki hosszú betegség és szenvedés 
után február 25-én ment el örök hazájába. 
Az Úr már fiatalon kiválasztotta és hívta a 
szolgálatra, ö pedig buzgón követte a hívó 
szót. Egész életével példát mutatva szolgálta 
Urunkat árvaházakban és minden más szá
mára kijelölt területen. Nem szűnt meg mun
kálkodni, és szeretetet sugárzott egész élete 
folyamán. Betegsége alatt imádkozással kér
te, hogy mindig jó talajba hulljon az elvetett 
meg. Élete teljes volt az Úrban, aki őt 82 
évesen hazahívta.

Vida Károly, a nagyalásonyi gyülekezet 
hosszú időn át hűséges felügyelője életének 
80. évében hazatért Urához. Temetésén, a 
gyülekezet nagy részvétele mellett, Isten vi
gasztaló igéi 2Tim 4,7-8 alapján hangzottak.

Lelkészi ajánlással rendelkező fiatal há
zaspár egyházfi állást vállalna. Lakás szüksé
ges. Érdeklődni: 156-9736 telefonon.

Toronysisak javítást, festést, villámhárító 
rendszer elkészítését vállalom. Török Lajos 
kisiparos. 8800 Nagykanizsa, Varasdi u. 45.

’95. július-augusztusában nyíló solymári 
Mátyás Király Nyugdíjas otthonba még sza
bad lakrészek leköthetők. Érdeklődni: hét
főn és szerdán 9-12 óráig. Tel.: 1354-332

JELENTŐS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS 
Rövid határidőre vállaljuk templomi pa

dok elektromos fűtésének kialakítását, svájci 
fűtőfólia alkalmazásával 

Energiafogyasztás: 70 W/padfolyóméter. 
Kivitelezésünk szakmailag és esztétikailag 

az OMvH által elfogadott. 3 év garancia. 
Referenciánk az ország 75 templomában. 
HÉRÓ Kft. 1134 Bp. Kassák L. u. 78. 

Tel./fax: 140-8921.

Evangélikus

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
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És naponként mi újra felszegezzük.
Ki győzné írni, amit vétkezünk? 

A Bárány mind a saját szívébe írja, 
s a fára tűzi adóslevelünk.

Csanád Béla

A TARTALOMBÓL

KÖRKÉP A NÓGRÁDI 
EGYHÁZMEGYÉBŐL 

SZÍ RÁK 
SZÜGY 

LUCFALVA 
BÉR

VANYARC
NÓGRÁD

FELSÖPETÉNY
I __________

MEGKOPOTT KINCSEK A BÖJTI ÚTON (5.)

A mérleg
I tt m ár nem lehet mellébeszélni. I tt  m ár nincsen helye 

a bonyolult, védekező eljárásnak. I tt  m ár csak a tények 
beszélnek. Kellemetlen helyzet. Túl a  leleplezésen, túl 
a kivizsgáláson és túl minden okoskodáson csak a  leple
zetlen valóság áll előttünk. Kerülni szoktuk ezt a hely
zetet. Veszélyesnek tűnik, hogy nincsen álarc, egyértel
mű a kép. Ennyink van. Ilyenek vagyunk. Ezt tettem. 
Ez az eredmény.

Ezen a vasárnapon nem másokkal kell foglalkoznunk. 
M a nem a körülmények zűrzavaros világát kell megvizs
gálnunk. M ost önmagunkat, eddigi pályánkat kell Isten 
színe előtt átgondolnunk. Ebben a képalkotásban nem 
lehet segítségünkre az ügyvédi ügyeskedés hatalmas esz
köztára. Nem alkalmazhatjuk a mindent széppé és igazzá 
formáló fantasztikus önigazoló reflexünket I tt csak 
egyetlen mozdulat a mienk: odaállunk Isten színe elé. 
Önértékelés, győzelmek és vereségek itt már nem számíta
nak. Hatalmas teljesítményekről nem adhatunk részletes 
kim utatást Elismerések fényes papújaira nem kíváncsi 
senki. Itt csak állnunk lehet. Sem idegeskedni, sem mene
külni nincs többé lehetőségünk. Ez a megmérettetés párat
lan órája. Erre tart életűiül minden lépése. Gondolatok és 
érzések, tettek és megfutamodások itt m ár végleg meg
szűnnek. Ennek a megállásnak minden drámai pillanatát 
egyedül és leplezetlenül éljük á t  Itt csak egyetlen monda
tunk marad sokezer hittanóra után is : nincs menekvésünk.

A mérleg az én szememben kegyetlen eszköz. Serpe
nyőjében nincs lehetőség az alakítgatásra, az átrende
zésre. I tt  m ár csak és kizárólag a tények uralkodnak. 
Dániel könyvének látom ása örökérvényű igazságként 
áll előttünk. Földi mérlegeket lehet hamisítani. M a sem 
veszett ki a régi, a próféták által ostorozott súlyhamisí
tási technika. Tökéletesebben alkalmazza a hamisítá
sok évében országunk sok lakója, mint bárki a világon. 
Ez a mérleg azonban nincs a mi kezünkben. Ez hamisít
hatatlan, Isten mérlege.

A böjti úton a mi életünk falán is ki-kirajzolódik ez 
a mérleg. Hogy tekintsünk rá?  Nem létezik böjti tanfo
lyam a tökéletes önvizsgálat ígéretével. A valóságban 
mindig csak apró jelzések és halvány irányfények ve
szik körül az életünket. Az önismeret iskolájában is 
csak nagyon alapfokú ismerettöredékekre tehetünk 
szert. H atalm as viszont a hamis önismeret kísértése.

Isten mérlegének nyelve éles kontúrral áll ma előttünk. 
A gyónás percei megnyúlnak, ha nem könnyed beszámolót 
tartunk, hanem valóban átjár minket minden eddigi téve
désünk és mulasztásunk. Ne spóroljuk meg az úrvacsorái 
térdeplőhöz vezető út nehéz állomásait! Ne nyeljük el a 
szavak végződéseit, mint ahogyan azt a  bizonytalan nyel
vismeret birtokában tesszük! Valljuk meg bátrabban és 
őszintébben súlytalanságunkat és ürességünket. A véde
lem és a megmenekülés semmilyen formában sem függvé
nye a mi teljesítményünknek. A nagy csínytevés után 
hazasomfordáló kisgyermek vagy a hajmeresztő kalando
kat végigpróbált öreg csavargó csak egyetlen utat ismer
het fel: a hazafelé vezető bízod aim as lépésekét.

Akármennyire is beporosodott és elfelejtődött a mér
leg képe keresztyén életünkben, vegyük ma mégis elő, 
tisztítsuk meg, és lássuk meg az egyetlen hiteles mérő
eszköz életmentő figyelmeztetését.

„Mérlegeden, örök Urunk,
Mind könnyűnek találtatunk.
Igazságod mérlegére
Hulljon Jézus drága vére.” (524. ének 2 vers)

Dr. Szabó Lajos

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és 
a Magyar Katolikus Püspöki Kar létrehozta azt a 
közös teológiai bizottságot, amely a magyarországi 
egyházakat és a magyar társadalmat egyaránt érintő, 
égető kérdésekkel hivatott foglalkozni. •

A 16 tagú bizottság tagjai a következők:

Dr. Ladocsi Gáspár rk. tábori püspök, dr. Kovács 
Endre segédpüspök, dr. Kránitz Mihály rk. teológiai 
tanár, dr. Veress András rk. teológiai tanár, dr. Kumi- 
netz Géza rk. teológiai tanár, dr. Orocs László rk. 
teológiai rektor, dr. Sajgó Szabolcs rk. igazgató, dr. 
Osztie Zoltán rk. plébános, dr. Márkus Mihály refor
mátus püspök, dr. Pásztor János református teológiai 
tanár, dr. Szűcs Ferenc református teológiai tanár, 
Takaró Károly református tábori püspök, Szebik Imre 
evangélikus püspök, dr. Hafenscher Károly evangéli
kus teológiai tanár, Győri Kornél baptista főtitkár, 
dr. Hecker Frigyes metodista szuperintendens.

KÖSZÖNTJÜK A NÓGRÁDI EGYHÁZMEGYE GYÜLEKEZETEIT!

BEM UTATJUK A NÓ G RÁDI EGYHÁZM EGYÉT

Nem célom a nógrádi egyházmegye kimagasló vilá
gi és egyházi személyiségeivel — M i k s z á t h , 
S c h r é t e r e k , P r ó n a y a k , R ó t h  J o h a n n a ,  
Veres  P á ln é ,  B a l t i k  F r i g y e s ,  S z a b ó  J ó 
z s e f  — foglalkozni, ugyanis róluk elég gazdag a 
méltató, megemlékezd publicisztika. Most a reformá
ció hatása, létrejötte ezen az ipolymenti tájon és az 
egyházmegye gyülekezeteinek (40-50% ) múltja, je 
lene és tervei kapnak prioritást, adnak betekintést 
hazai egyházunk egyik legrégebbi egyházmegyéjének 
életébe.

Igen korán, már 1549-ben a lutheri reformációt 
elfogadó városok (Kassa, Lőcse, Eperjes, Bártfa, 
Kisszeben) az Ötvárosi Hitvallásban elfogadták az 
Ágostai Hitvallást. Tíz év elteltével a bányavárosok 
a Hétvárosi Hitvallásban hasonlóan döntenek, 1569- 
ben 24 szepesi városi esperesség lelkészei tettek hitet 
az Ágostai Hitvallásról. így a reformáció a Felvidé
ken a XVI. század második felében meggyökerezett. 
A Zsolnai zsinatra (1610) tíz vármegye esperessége, 
városainak képviselői gyűltek össze és három szuper- 
intendenciát (püspökséget) alkottak területileg. Ek
kor már Nógrád, Zólyom és Túróc vármegye terüle
tén 163 gyülekezet létezett, Nógrádban 48.

Nem tudjuk, k i volt Nógrád vármegye reformátora, 
de azt igen, hogy B a la s s a  Fe renc ,  aki II. La
jost elkísérte Csehországba és Kékkő várának ura 
volt, hazatérve, birtokain terjesztette Luther tanait. 
Mohácsnál (1526) elesett Balassa Ferenc, özvegye, 
P e r é n y i  O r s o l y a  is lutheránus volt és így nevel
te három fiá t is. Egy, a bánki gyülekezet levéltárában

őrzött kéziratos töredék azt is tudni véli, kik voltak a 
megyében a legnevesebb pártfogói Luther tanainak.
A többi között gróf Forgách  Im re ,  Ba lassa  
J á n o s ,  aki az országgyűlésen (1545) védelmébe 
vette a lutheránusokat, Ba lassa  A n d r á s ,  Nógrád 
megyei főispán, L i b e r t s e y  P é t e r ,  1550-ben nóg
rádi alispán, továbbá Rákóczi, Gyürky, Darvas, a 
sztregovai Rima családok.

Nógrádban a XVI. században szabadon fejlődtek a 
gyülekezetek, mert a vármegye tisztikara és nemessége 
lutheránus volt. Olykor evangélikusok és katolikusok 
településük templomait (pl. Egyházasdengeleg) közö
sen használták. Időközben Oláh M i k l ó s  esztergo
mi érsek, a jezsuiták nagyszombati letelepítésével 
(1561) megalapította a későbbi ellenreformáció köz
pontját. Pázmány Péter 1635-ben egyetemet alapított 
a városban, nyomdát hozott létre és a protestánsok 
eszközeivel: tudománnyal, sajtóval előkészíti az ellen- 
reformációt.

A török kiűzése után több hullámban megkezdődött 
a be- és újratelepülés időszaka. Az új telepesek -  keve
redve a korábban itt maradt magyar lakossággal -  
biztosítják a későbbi nógrádi települések .feltámadá
sát”. A betelepültek közötti parasztság zöme lutherá
nus volt, akik magukkal hozták nemzeti és vallási sajá
tosságaikat is. Több helyen keveredtek a megmaradt 
vagy visszatelepült református magyarokkal és evangé
likusokkal.

Az új nemzetiségi és vallási „ötvözetből" született a 
„nógrádi evangélikus kegyesség”, amelynek képviselői 
a XVIII. századi megpróbáltatásokat -  elvett templo
mok, elűzött lelkipásztorok és tanítók -  60-70 éven át, 
a Türelmi Rendeletig (1781) hithűen elviselték. Sokat 
jelentett számukra a Tranoscius énekeskönyv. A nóg
rádi kegyesség egyedülálló az országban -  csak a Pa
lócföld, a nógrádi egyházmegye sajátossága. Ezt meg
bontani vétek -  bővíteni szabad az Ipolyon túli nógrádi 
területekkel.

Sokan kérdezték már tőlem, mint az egyházmegye 
esperesétől — csaknem negyedszázada szolgálok itt - ,  
milyen is az a bizonyos nógrádi kegyesség. A válaszra 
itt most a keretek szűkek, de egy történetet azért el
mondok dióhéjban, amely bizonyos mértékben választ 
adókérdésre. A magyar református és szlovák evangé
likus ősöktől (Gömör, Hont) származó ősagárdiak 
sokat szenvedtek a Vác környékén protestáns falvak

ban élőkkel együtt a váci püspökség törvénytelen, 
fegyveres erőszakot is alkalmazó magatartása miatt. 
1718-1785-ig pásztor nélkül maradt a nyáj. Ősi temp
lomát, amely feltehetően a régi temetőben állt, lerom
bolták, nem lehetett használni (itt nyugszik egyéb
ként Fabó A n d rá s  agárdi lelkész, a Tudományos 
Akadémia levelező tagja). Az új, építendő katolikus 
templomot, amelyet a váci püspökség rendelt el, éjjel 
az evangélikus falu népe mindig lerombolta. Ők ma
guk Bánkra jártak istentiszteletre (28 kilométer oda- 
vissza). Lelkészt hívnak Biszky János személyében és 
a falu pajtájában tartják istentiszteleteiket. A Türel
mi Rendelet értelmében lehetőség nyílik a templom
építési folyamodvány beadására. Ezt az agárdiak 
megteszik, de mielőtt az engedély megérkezne, már 
áll a templomuk (1786), torony nélkül felépítik 14 
hónap alatt, a tornyot 1824-ben építették hozzá. Ez 
a múlt. És a jelen ? 3-400 lelkes gyülekezetek parókiát 
építenek (Nógrád, Felsöpetény), bízva hogy lelkészt 
kapnak. Az anyagi áldozat és az azt mozgató hit a 
nógrádi kegyesség része.

A múlt nagyon megedzette a gyülekezeteket. Ta
tár, török, végvári régió, ellenreformáció után az 
ún. 40 év „kismoszkva” árnyékában, ha nem is 
volt könnyű, de túl lehetett élni. Az egyházmegye 
(21 anyagyülekezet, 20 fília, 80 szórványhely) 
gyülekezeteinek több mint felében az elmúlt évti
zedekben (!)  —' nemcsak az elmúlt öt évben -  új 
parókiák épültek, a többi parókia, 2-3 kivételével 
átépült és korszerűsödött. Három anyagyülekezeti 
templomban fo lyik a renoválás, a cserhátsurányi 
Sehr éter-templom (10-12 tagú szórványgyüleke
zettel) okoz gondot. A többi templom már több
ször is átesett renováláson, korszerűsítésen az el
múlt években. Több fíliában (Ipolyszög, Csesztve, 
Mohora) új templomok épültek.

A gyermekek kb. 50%-a járt iskolai hitoktatásra, 
a többiek gyülekezeti objektumokban vettek részt 
hitoktatásban. Ugyanígy a gyülekezetek túlnyomó 
többségében a gyermekeket megkeresztelték és kon
firmálták. Vidéken szinte 100%-ban. Most a váro
sokban növekszik az istentiszteletek látogatottsága, 
s az egyházi szolgálatok bővülése.

A fentiekből nyilvánvaló a történelmi bizonyságté
tel: csak a hitélet életképes bármely közegben, így ez 
szerves része a nógrádi kegyességnek.

B A L A S S A G Y A R M A T

Élő gyülekezet az egyházmegye székhelyén
Luther tanainak felvidéki gyors elterjedése folytán 

Nógrád megye sem m aradt érintetlen. Gyarmaton, a 
kőfallal és palánkkal kerített városban már a XVI. 
század végén és a XVII. század elején létezett evangé
likus, sőt református gyülekezet is. Ezt igazolja Le 
Dentu festő, építész XVII. század közepe táján készült 
egyszerű rajza a városról, benne az egyházak templo
maival és többi objektumaival. Szenczi Molnár Albert 
híres zsoltárfordító útinaplójának 1614 december végi 
bejegyzése szerint -  felvidéki útja során -  Balassagyar
maton is járt, és akkor az iskolaigazgató Ardai Posto- 
rius István volt. 1621-ben a református lelkész Siklósi 
Mátyás, 1622-ben az evangélikusok lelkésze Niger 
Lőrinc volt. Egy 1828-ban kelt canohica visitatio emlí
tést tesz arról, hogy a településen 1577-ben már éltek 
evangélikusok. Ez egyébként magától értetődő, 
ugyanis az el6Ő török megszállás Nógrádban a XVI. 
század közepétől 1593-ig tartott. Ez idő alatt a török 
uralom alá került várak lakosságának nagy része már 
evangélikus volt. A reformáció kálvini ága csak a 
XVI. század vége felé kezd megerősödni.

A második török invázióval elesett a város (1663), 
és Hrdina András lelkészsége idején megszűnt az egy
ház is. Ez ideig a gyülekezetnek négy lelkésze volt. 
A török kiűzése után, a város újratelepítését köve
tően, 1695-1697 között az evangélikusok felépítik 
második templomukat, egy fatemplomot. A templom 
rövidesen tűzvész áldozata lett. A harmadik templom 
a mostani katolikus plébánia kertjében létesült, 
amelytől I. Lipót alatt a rekatolizált kékkői Balassa 
grófok fosztották meg az egyházat 1717-ben. Ekkor 
a gyarmati evangélikusok lelkésze Hojcsius János 
volt. A gyülekezet 68 évig lelkész nélkül is létezett, a 
szügyi artikuláris templomba jártak istentiszteletre, 
Nógrád megye mintegy felének evangélikusságával 
együtt.

1781-ben II. József császár türelmi rendelete szün
tette meg ezt az áldatlan állapotot. A gyarmati evan
gélikusok az akkori város külterületén található ken
deráztató helyen, a török időkben kivégzőhelyként 
használt, feltöltött magaslaton kaptak engedélyt 
templomépítésre. A templom felszentelése 1785-ben 
megtörtént, természetesen a vonatkozó jogszabályok 
szerint torony és harangok nélkül. A torony 1824-ben 
énűlt fel._______________________________________

A gyülekezet újraalakulásától kezdve rendelkezett 
ismét elemi iskolával, amely a XVIII. század elején 
algimnáziumnak felelt meg, ugyanis latin nyelvet és 
grammatikát is oktattak benne és 70-80 növendéket 
tanítottak. Ez az iskolatípus 1848-ig állt fenn. Elemi 
iskolaként egészen az államosításig töltötte be fontos 
feladatát, fokozatosan bővülve.

1818-ban a várost pusztító tűzvész nem kímélte a 
templomot és parókiát sem. A gyülekezet igen gyor
san helyreállította a károkat. Á templom jelenlegi 
mechanikus barokk orgonája 133 éves műemlék. 
A négy harang közül a legnagyobb közel 10 mázsás, 
1891-ben öntötték Budapesten.

1894-ben a zsinati törvények új kerületi beosztása 
következtében Balassagyarmat püspöki székhely lett, 
Baltik Frigyes püspök 1895-ben kezdte meg szolgála
tát. Halála után Sámsonháza lett az egyházkerület 
püspöki székhelye, és D. Kovács Sándor a püspök.

Kardos Gyula lelkészsége alatt létesül az Evangéli
kus Szeretetház báró Prónay Róza és Irma alapítvá
nyából 1931-ben. Kardos Gyula esperest 1943-ban 
püspökké választják. Őt Kuthy Dezső követi 
(1943-47), majd Szabó József következik a püspöki 
szolgálatban (1948-52). A négy egyházkerület meg
szűnte után 1975-től lesz Balassagyarmat ismét espe- 
resi székhely.

Balassagyarmaton él az egyházmegye létszámának 
mintegy 20%-a. A vidéki falvak létszámcsökkenése az

ismert okok következtében a városban nem érződik, 
sőt gyülekezetünk legalább felét az elmúlt negyedszá
zad alatt vidékről beköltözöttek és leszármazottaik 
alkotják. A fiatal házasok beköltözése is hozzájárul a 
hitoktatásban és konfirmációban részesülők magas 
számához.

Az évekkel ezelőtt bevezetett családi istentiszteletek 
elhozták a gyermekeken keresztül a középkorosztály
nak jelentős részét a templomba. Sok munkával, de 
kiépült egy önállóan gondolkodó és szolgáló ifjúság, 
akik ökumenikus, csendesnapi, konferenciai, isten- 
tiszteleti, sajtó szolgálatokat szerveznek és végeznek. 
Az ifjúsági konferenciákat a 80-as évek közepén kezd
tük el -  ma már megyei, sőt tágabb határon túli 
régiókat is felölelő konferenciákká szélesedtek.

Hétköznaponként 5 istentiszteletet, áhítatot tar
tunk a templomban és a Szeretetházban. Bibliaórát, 
imaórát, hitoktatásokat, ifjúsági alkalmakat és vasár
nap 3 templomi és egy kórházi istentiszteletet végzünk 
a kórházi kápolnában. Természetesen a szociális ott
honi és kórházi szolgálatokat is végzünk helyben. 
Gyarmathoz tartozik 3 fília és egy szórványgyüleke
zet, ahol rendszeres és teljeskörű szolgálatot végzünk, 
vasárnaponként 3-4 istentiszteletet.

Balassagyarmati szolgálatom alatt felújítottuk és 
korszerűsítettük a templomot, parókiát, Szeretethá- 
zat, temetői ravatalozót, orgonát, és folyamatban van 
a Szeretetház új épületszárnyának kb. 2 milliós be
ruházása, és másik parókiánk felújítása. Mivel gyer
mek- és ifjúsági munkánkhoz nincsenek megfelelő 
tárgyi feltételek, elsősorban helyiségek, így kártala
nítási összegből -  amelyet még nem kaptunk meg -  
kétszintes gyülekezeti központot szeretnénk felépí
teni. Tárgyalások folynak a volt egyházi iskola 
ügyében is.

Á Palócföld fővárosába az Ipolyon túlról egyre 
több magyar jár át oktatási intézményeinkbe és temp
lomainkba is.

A város több általános iskolája és középiskolája 
évek óta templomunkban tartja karácsonyi ünnepsé
gét.

Az évi 2-3 hangverseny, a szabadtéri egyházmegyei 
evangélizációk és megyei 10—15 napos ifjúsági konfe
renciák, csendesnapok a missziónak jeles eseményei. 
Balassagyarmaton szerkesztem és adjuk ki egyházme
gyénk harmadik évfolyamához érkezett időszaki lap
ját, a BÉKESSÉGET. Fontosnak tartom a nógrádi 
evangélikus identitás ápolása és informálása miatt.
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Cilia és én
Cilia
(akit igazában Cecíliának hívnak) 
näia olyan gügye.
Néha helyes,
nála egész jól ki lehet vele jönni. 
Néha,
nála kis dedós hozzám képest 
„Mit gondolsz rólam?” 
kérdeztem egyszer Cillát

Tudjátok mit fáéit?
Ezt:
„Néha olyan gügye vagy.
N ála helyes.
Néha egész jól ki lehet veled 

jönni.
És nála...
...nála kis dedós vagy hozzám 

képest!”

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Kajafás
Kajafás Izráel népének a főpapja volt abban az 

időben, amikor Jézus Jeruzsálem utcáit járta, gyógyít
va a betegeket, s hirdetve az embereknek Isten igéjét. 
A főpapi tiszt az egyik legnagyobb méltóság volt a 
zsidó nép körében. A főpap volt az egyetlen ember, 
aki beléphetett -  egyszer egy évben -  a templom leg
belső termébe, a „szentek szentjébe”, hogy ott áldoza
tot mutasson be Istennek önmagáért, és a népért. 
A főpap volt a nagytanács vezető embere is, így döntő 
szava volt a vallást és a bíráskodást illető kérdések
ben. Az ilyen befolyásos embert, természetesen a meg
szálló római hatóságok beleegyezésével választották 
meg, akik jól megválogatták, hogy kire ruháznak 
ekkora hatalmat. Éppen ezért Kajafás nemcsak népé
nek, de a rómaiaknak is elkötelezettje volt. Nevét 
azzal kapcsolatban jegyzik fel az evangéliumok, hogy 
őelőtte hallgatták ki Jézust, s ő tette fel a kérdést: „Te 
vagy-e a Krisztus, az Isten Fia?” Mikor Jézus erre így 
válaszolt: „Te mondtad”, Kajafás és a nagytanács 
felháborodva istenkáromlónak bélyegezte Jézust, és 
kimondták az ítéletet: „Méltó a halálra!”

Kajafás és társai azt hihették, hogy Jézus elítélésé
vel „megszabadítják” népüket egy veszélyes lázítótól, 
aki miatt könnyen összeütközésre kerülhetett volna 
sor a zsidók és a rómaiak között. Jézus halála valóban 
szabadulást jelentett. De nem úgy, ahogy azt Kajafá- 
sék gondolták. Jézus halála és feltámadása arról ta
núskodik, hogy Isten meg tud szabadítani bennünket 
is, még a halál fogságából isi

Most jön a feladvány:
„129368 Jézus tanítványa volt, és a testvére, Sim on  

is a tanítványok közé tartozott. 485762 volt a z első  
keresztyén vértanú, akit hite és igehirdetése m ia tt m eg
köveztek. Történetét az A postolok Cselekedeteiben ol
vashatjuk.”

Ha mindez igaz, akkor mi az a 2142, és mit tudsz 
róla ?

Megfejtéseiteket a lap dátumát követő keddig adjá
tok postára!

Elgurult...
... a pénzdarab, 

és ha nem segítetek 
megtalálni, sze
gény asszonynak 
sokáig kell majd 
keresnie! De ha te 
is segítenél... Mer
re is vezet az út a 
pénzdarabhoz?

Exupéry írja: „A szív csendje az 
érzékek csendje, a belső szavak  
csendje. íg y  találhatod m eg Istent, 
a k i az örökkévalóság csendjében la
k ik ."  A csend Isten otthona, így 
amikor elcsendesülünk, hogy Öt 
halljuk, otthon vagyunk nála, és 
vele. Isten csendje nem süket néma
ság, hanem megcsendülő, hangot 
adó, „beszédes” csend.

A ma embere körömszakadtáig 
ragaszkodik az általa keltett zajhoz. 
Hangfalakkal veszi körül magát, és 
ezek a falak valóban el is zárják a 
csönd forrásától. Meggyalázza az 
erdők, hegyek, mezők, tavak, leve
gő csendjét. Gépeivel átfurakszik a 
természeten, mert attól retteg, hogy 
a világ nyugalma, csendje vádolni 
fogja őt ürességéért, munkátlansá- 
gáért. Állandó nyüzsgéseivel, ügy
ködéseivel azt a látszatot akaija 
kelteni, hogy nagyon fontos dolga 
van, ami nem tűr halasztást, tevé
kenységének komoly célja van. 
Ezért menni kell, zúgni, zakatolni, 
zörögni, kattogni, dudálni, csiko
rogni, dörögni, dörömbölni kell, 
maximumra kell állítani a hangerőt 
a rádión és tv-n, fülsiketítő riasztót 
kell beszerelni az autóba, rotációs 
kapával kell kertet művelni, és ha 
kínos csend állna be valamikor, va
lami folytán, fütyülni, morogni, ha- 
hotázni vagy legalább fecsegni kell,

A csendről...
mert különben... Mert különben? 
Mi történne, ha akárcsak egy pilla
natra is megszűnne ez az állandó 
lárma, dübörgés körülöttünk? Azt 
hiszem, nem is tudnánk mit kezdeni 
a csönddel...

Félünk a csöndtől. Mert nem
csak magunkkal szembesíthet, ha
nem a bennünk és körülöttünk lévő 
semmivel is. Azzal az űrrel, amit 
megpróbálunk elnyomni, eltakarni, 
kitölteni fecsegésünkkel, zajkeltő 
technikáinkkal. Az egyik legna
gyobb büntetés elítéltek számára a 
magánzárka. Sokan bele is őrülnek 
a kínzó némaságba körülöttük és 
önmagukban. Pedig csak hagyni 
kellene, hogy magától megcsendül
jön, kinyíljon, meséljen a titkáról.

Aki tudja, hogy a csend nem ön
célúan kér helyet az életünkben, 
hogy más a rendeltetése, hogy egy 
testvért, barátot, tanítót rejt magá
ban -  Jézust - ,  annak valóban tit
kokat tár fel, és arról mesél, hogy a 
lelki dolgok csöndesek.

Jézus gyakran elvonult magában 
egy csendes helyre, ahol elcsendese
dett, erőt kért, és beszélhetett az 
Atyával. A belső szobánkban, az 
Őt váró csendben találkozhatunk 
mi is vele. Mert a csend ajándék és 
út, az Istenre hagyatkozásnak, a 
neki mondott igennek a szülőszo
bája. Az élet születésének helye. És

ahogy a lezárt sír mélyéből kipat
tant az élet húsvét hajnalán, úgy 
születhetünk újjá mi is az Isten 
csendjének kamrájából -  de csakis 
innen! Ezért út a csend: Őtőle fe
lénk, aztán tőlünk hozzá és testvé
reink felé.

A csöndben tanulunk szívünkkel 
imádkozni, hangok nélkül, szavak 
nélkül, Isten jelenlétébe helyezked
ve. S. Kierkegaard erről így ír: 
„Amint egyre inkább megtanultam  
imádkozni, úgy lett egyre kevesebb 
az, am it mondtam. Utóbb aztán tel
jesen elhallgattam. M ajd  egyszer 
csak elkezdtem  Istenre odafigyelni. 
Valamikor azt hittem : imádkozni 
annyi, m int beszélni. M ost már tu
dom, hogy imádkozni nem annyi, 
m int hallgatni, hanem odahallgatni!\ 

. Csendben figyelni, m it m ond nekünk  
az Isten. Szám talanszor szó l hoz
zánk, de nagyon ritkán figyelünk, 
rá.”
’ Aki szereti Istent, az szereti aj 

csöndet is. És ahogyan életünk sem 
szakadatlan szóáradat, hanem a 
csend pillanatai szakítják meg, és 
így adnak ritmust neki, ugyanúgy 
Benne való életünk is a csendes 
imádságokkal átszőve lüktet, újul, 
erősödik. Hogy aztán átlépjen majd 
egyszer az ég csöndjébe, ahonnan el 
nem múló dicséretben visszhangzik 
tovább.

V.Gy.

Yiumorzsák
FERI BÁCSI JÁTÉKAI

-***• * Komplikált!
Ismét jelentkezem ezzel a már játszott feladvánnyal, 

melyben minden számjegynek, 1-től 9-ig, van egy 
megfelelője a betűk között. Első lépés a feladat megol
dása felé az, hogy meg kell találnotok, melyik szám
nak melyik betű a párja. (Tehát összesen kilenc betű 
szerepel a játékban, én mindegyiket egy számmal je
löltem.) Azt, hogy melyik szám melyik betűnek a 
megfelelője, úgy tudhatod meg, hogy behelyettesíted 
a számmal jelölt szavakat az általam megadott mon
datokba. További komplikált magyarázkodás helyett 
inkább bemutatok egy példát:

„3647 volt az a város, ahol Jézus a vizet borrá változ
ta tta .” Ebben az esetben 3 = K, 6= á, 4 = n , 7 = a. 
Akkor pedig ha azt kérdezném, ki az a „7447”, a 
válasz természetesen az lenne, hogy ANNA. De ez 
csak példa volt!

Amikor a segédlelkész visszaadja a kijavított hit
tandolgozatokat, Péterre nézve így szól:

-  Te másoltál!
-  Honnan tetszik ezt tudni?
-  Nagyon egyszerű! A padszomszédod azt vála

szolta egy kérdésre: „Nem tudom ", nálad pedig ezt 
olvastam: „Én sem "\

Gáborka az utcán kerékpárral elüti a segédlelkészt.
-  Nem tudtál volna legalább csengetni? -  bosszan

kodik az „áldozat”.
Mire Gáborka:
-  Nem akartam, hogy megijedjen a tisztelendő bá

csi.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

Istenem!
Te vagy a kút -  és nem merítek élő vizedből.
Te vagy a nap -  és nem használom fel nekem

kínált energiáidat.
Te vagy a cél -  de én körforgalomban utazom. 
Te vagy a kenyér — és én kalács után 

vágyakozom.
Te vagy az éhség -  ám én jóllakott vagyok.
Te vagy a válasz -  de nem hallgatok rád.
Te vagy a vihar -  én azonban nyugalomra vágyom. 
Te vagy a csónak -  én azonban nem akarok

evezni.
Te vagy a kezdet -  én szeretnék az első lenni.
Te vagy a kéz -  amelyet habozok megragadni.

*

Szabadíts meg, Jézus, attól a kívánságtól, 
hogy kivételezve szeressenek, 
hogy megcsodáljanak, 
hogy tiszteletben részesítsenek,

hogy dicsérjenek,
hogy mások elé helyezzenek,
és mindenki elismerjen.

Szabadíts meg, Jézus, attól a félelemtől, 
hogy megaláznak, megvetnek, rendreutasítanak, 
hogy elfelejtenek, 
hogy kinevetnek, 
hogy hamisan értékelnek, 
hogy meggyanúsítanak.

Ébressz bennem, Jézus, szent vágyat, 
hogy jobban szeressem embertársaimat, mint

magamat,
hogy másokat jobban tiszteljenek nálam, 
hogy mások kerüljenek előtérbe, 
hogy másokat dicsérjenek, és engem feledjenek, 
hogy mások szentebbek legyenek, mint én, 
ha így is elfogadsz engem.

George Werver

SZIRÁK

Nemesek patronálta gyülekezet
Bél Mátyás szerint Szirák Szent János rendtulaj

donát képezte. A János-lovagok, johanniták 1219- 
ben kolostort építettek itt. A birtokaikat 
-  amelyek között a falu is szerepelt -  1453-ban 
„egyháznemesi jószágként” Mohorai Jánosnak 
ajándékozták.

A lutheri reformáció mára a XVI. század máso
dik felében gyökeret vert Szirákon. Az egykori ko
lostorból való az az emberfejet ábrázoló kőfarag- 
vány, mely a templom délnyugati sarkába van be
falazva, és a mai napig is látható. Erre a szobor
maradványra akkor leltek rá, amikor a régi ima
házukat lebontották és a jelenlegi templom alapját 
ásni kezdték 1782-ben.

Egyházi állásfoglalás a közoktatásról
A m agyarországi történelm i iskolafenntartó egy

házak iskolabizottságainak 1995. március hatodiki 
találkozóján a kö zo kta tá s  néhány időszerű kérdésé
vel kapcsolatban a kö ve tkező  állásfoglalás szü lete tt: 

*

1. A lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 
1990. évi IV. törvény elfogadása óta egyházaink 
számos iskolát indíthattak újra, illetve hoztak lét
re. Néhány kivételtől eltekintve, az érdekeltek 
megegyezésével, feszültségek nélkül.

Intézményeinkbe továbbra is lényegesen több a je
lentkező, mint a férőhely. Iskoláink a nem könnyű 
személyi és tárgyi feltételek ellenére igyekeznek meg
felelni a szülők elvárásainak: a színvonalas oktatás 
mellett személyes törődést biztosítani gyermekeink 
számára. Egyházaink hitből fakadó meggyőződéssel 
vállalják ezt a feladatot, de nincsenek azoknak az 
anyagi eszközöknek a birtokában, amelyek évszáza
dok során lehetővé tették tanintézményeinkben a sze
rény körülmények között élő gyermekek számára is 
tehetségük kibontakoztatását.

Iskoláink állami-önkormányzati feladatot látnak 
el. Ezért természetesen ők is megkapják a központi 
költségvetésből (az állampolgárok által befizetett 
adóból) ugyanazt az úgynevezett normatív támo
gatást (tehát az egyes iskolatípusokra tanulóként 
megállapított összeget), mint az önkormányzatok 
által fenntartott iskolák. Ez az összeg azonban 
harmadik éve változatlan. Figyelembe véve az 
árak növekedését (az évenkénti 20%-ot meghaladó 
inflációt) ez a központi támogatás az egy-egy ta
nulóra ju tó  tényleges költségeknek évről évre ki
sebb hányadát tudja fedezni. Feltehetően erre az 
önkormányzatok csak más területekről való kény
szerű átcsoportosításokkal, vagy a feltételek, az 
oktatás színvonalának lényeges romlásával tudnak 
válaszolni.

Az egyházak egyéb forrásai minimálisak, így az

iskoláikban fokozatosan növekvő tanulólétszám és 
a kiegészítő támogatások változatlan összege rövid 
időn belül elviselhetetlen terhet ró rájuk.

Ezúton is felhívjuk minden felelős állampolgár
nak, elsősorban a döntéshozó személyeknek és tes
tületeknek a figyelmét arra, hogy aggasztónak lát
juk az egész magyar közoktatás finanszírozásának 
helyzetét, az önkormányzati és különösen az egy
házi iskolák jövőjét. Ha nem történik gyors intéz
kedés, az ország felemelkedése hosszabb távon is 
reménytelenné válik.

2. 1993 nyarán -  több évi gondos előkészítés, 
egyeztetés után csaknem kétharmados parlamenti 
többséggel -  fogadták el a közoktatási törvényt, 
melyet külföldi szakértők is igen pozitívan értékel
tek. A törvény a gyakorlatban lényegében bevált, 
de természetesen kisebb módosításokra, pontosítá
sokra folyamatosan szükség van. Az általunk is
mert törvénymódosítási javaslatokat elsietettnek, 
túlzottnak tartjuk. Az iskolaszerkezet megváltozá
sától féltjük a falusi kisiskolákat, a hátrányos 
helyzetűeket, a gyermekjogok egyoldalú hangsú
lyozásától a szülői jogok érvényesülését, a lelkiis
mereti és vallásszabadság kivívott szintjét, a Köz
nevelési Tanács szerepének háttérbe szorításától a 
szakmaiság érvényrejutásának esélyét.

3. A Nemzeti Álaptanterv, a NAT szükségessé
gét nem vitatjuk, de a körülötte kialakult többéves 
huzavonát, a különböző személyek és csoportok 
politikai és presztízsharcát kifejezetten károsnak 
tartjuk. A Nemzeti Alaptanterv Tantervi Alapel
veit, amelyet a kormány 1994 márciusában adott 
ki a Köznevelési Tanács támogatásával, örömmel 
üdvözöltük, mert embereszménye, értékrendje, pe
dagógiai alapelvei kellően korszerűek, európaiak, a 
szó klasszikus értelmében liberálisak, alapot adnak 
-  többek között -  az egyházi iskolák által elgon
dolt pedagógiai programok elkészítéséhez is.

Aggályosnak tartjuk, hogy ezt a hatályos doku
mentumot semmibevéve, 1994 decemberében a műve
lődési tárca olyan NAT-követelményrendszer terveze
tet bocsátott ki, mely nincs összhangban sem a hatá
lyos Közoktatási törvénnyel, sem a NAT tantervi 
alapelveivel. Annyira általánosak a követelmények, és 
az egyes műveltségi területek annyira eltérőek kidol
gozottság, konkrétság tekintetében, hogy szerintünk 
a tervezet nem alkalmas sem a közös műveltség meg
alapozására, sem az iskolarendszer átjárhatóságainak 
megkönnyítésére. Ugyanakkor az előző tervezetekhez 
képest kevesebb hangsúlyt kap a számunkra oly fon
tosnak érzett egészséges családi életre való felkészítés, 
az erkölcsi nevelés, a hazaszeretetre nevelés, a társa
dalmi szerepvállalásra való előkészítés.

4. A kétszintű érettségi bevezetésének feltehetően 
vannak előnyei is, de az egyes tanulóközösségek to
vábbi eltávolodásához is vezethet, ezért bevezetését 
előzetes kísérleti kipróbálás és hatásvizsgálat nélkül 
nem támogatjuk.

Indokoltnak látjuk, hogy az egyházi iskolák érett
ségi vizsgáin továbbra is vegyenek részt miniszteri 
megbízottak is az egyház által kijelölt elnökök mel
lett. Ezzel biztosítható iskoláink illeszkedése az állami 
követelményrendszerhez úgy, hogy közben független
ségük megmarad, hiszen kizárólag a kimenetnél tör
ténne a figyelemmelkísérés.

Meggyőződésünk szerint a hittan tantárgynak -  
amennyiben azt a középiskoláinkban legalább két 
éven keresztül, legalább heti két órában tanulta a diák 
-  a kötelezően választható tárgyak között kell szere
pelnie, függetlenül attól, hogy fakultatív tantárgyként 
tanították-e vagy sem, s attól is, hogy milyen felsőfo
kú intézményben kíván továbbtanulni a jelölt.

♦
A  je len lévők elha tározták , hogy szükség  szerint, 

de legalább fé lév en k én t egy a lka lom m al egyez te tik  
álláspontja ikat az aktuá lis  kö zo k ta tá s i kérdésekről, 
és ha indokoltnak lá tják, közösen fo rd u ln a k  javasla 
ta ik k a l az illetékes ha tóságokhoz vagy a közvé le
m ényhez.

Copf stílusú temploma 1788-ban készült el Jung  
J ó z s e f  építőmester tervei alapján. (Vidéken épített 
templomai közül egyik legsikeresebb alkotásának 
tartják.)

A templom építését R ó th  Tam ásné, szül. W a tta y  
Borbála  kezdte meg, aki a templomra érkező fel
ajánlásokon túl minden felmerülő költséget átvál
lalt. Leánya, gr. T e le ky  Józsefné , R ó th  Johanna  
-  édesanyja halála után -  folytatta az építkezést. 
Jó ízlését és igényességét dicséri a belső félszerelés, 
és annak gazdag díszítése. 1789-ben az ő költségü
kön épült fel a papiak is. Hűséges patronája m a
radt egyházának, mindemellett országos szinten is 
támogatója volt az evangélikusságnak. Erről ta
núskodik végrendelete is, mely szerint a sziráki 
egyházon túl, támogatja a pesti egyházat is 6000 v. 
forinttal; az evangélikus „középiskolák és teológiai 
iskolák” részére pedig, ösztöndíjra 100 000 v. fo
rintot hagyományozott.

XVII. század közepéig Szirákhoz több falu is 
tartozott; Bér, Dengeleg és Vanyarc.

Az evangélikusok lélekszáma az utóbbi ötven év 
alatt a felére csökkent Szirákon, a téeszesítés és 
urbanizáció miatt ami némiképp magyarázatul 
szolgál temploma jelenlegi állapotára, sajnos sorra 
elmaradtak a szükséges javítási munkák, ma már 
óriási összegekbe kerülnek. M ost ott tartunk, hogy 
az utóbbi években sikerült statikailag megerősíteni 
az épületet, új nyílászárók készültek el és kerültek 
a helyükre. Idén a tető cseréjéhez szeretnénk hoz
záfogni.

E nagymúltú gyülekezetnek, reméljük, jövője is 
lesz, elkészülő templomában lelki ház is épül és so
kak lelki otthonává, imádságának házává válik.

Babka László



SZ Ü G Y

Az egyházmegye legnagyobb temploma
LUCFALVA

Evangélikus Élet 1995. április 2.

Tatárdúlás és tűzvész sem pusztíthatta el

Szügyben három műemléképület
tel találkozunk. Közöttük legérde
kesebb -  mind építészeti, mind törté
nelmi szempontból -  a régi megye
háza, a volt Kubinyi kastély. 
A XVIII. század közepén ez volt a 
nógrádi megyeháza 1790-ig, mert a 
nemesség nem akart Balassagyar
maton ülésezni mindaddig, amíg ott 
császári katonaság állomásozott.

A településnek már a honfoglalás
kor is voltak lakói, később tatár hor
da, török bég, janicsár csapatok 
számtalanszor feldúlták. A falu népe 
a közeli hegyekbe menekült. A köz
ségben már Rudolf császár uralko
dásának kezdetén (1577) éltek evan
gélikusok. Bajely János lelkész a 
Szügyi Egyház története című kéz
iratában szól arról a szomorú való
ságról, hogy a törökök lerombolták 
a község nagy részét -  44 évig ro
mokban hevert. 1664 körül „az el- 
széledt közbirtokosság úrbérességé- 
vel együtt ősi helyre”, szülőföldjére 
hazatért Ipolyság környékéről. Lel
készt hívott; Suhajda Mátyás szemé
lyében lett pásztora a sokat szenve
dett, megpróbált nyájnak. A lerom
bolt templom falai között, a szabad 
ég alatt hangzott el újra az ének a 
hálaadó hívek szívéből, megköszön
ve Isten megtartó és megújító ke
gyelmét.

1683-ban újra menekülni kellett 
Szügy lakóinak. A szécsényi és füleki 
török basák seregeikkel Bécs ostro
mához indultak.

Újra néptelenek lettek a házak, 
megállt az újjáépítő munka. Ván
dorbottal indultak el a hívek lelké
szükkel együtt a drenyói erdőkbe. 
Néhány év múlva visszatérve a „sző
lők alatti kútnál” nevű helyen egy 
szívvel és lélekkel összefogott a bol
dog nyáj és templomát felújította. 
1689. évben, Lukács napján, ünnepi 
istentiszteleten szentelték fel az Úr 
házát. Ennek a napnak emléke a 
templomszentelési emlékünnep min
dig Lukács napján, vagy e nap utáni 
vasárnapon van.

Isten tovább is áldotta népét, 
atyáink nemzedékét, akik Mária Te
réziához folyamodtak új templom
építési kérésükkel a Türelmi Rende
let előtt. A kérés meghallgatásra ta
lált.

Az építés hét évig tarott, 1781 -ben 
szentelték fel. A templom „szilárd 
anyagból és monumentális alakban 
épült.”

Vastag falai erődítménynek is be- 
illenének. Ebben az időben idejártak 
istentiszteletre a hívek Balassagyar
matról, Csalomjáról, Zahoráról, 
Ipolyvecéről, Cserhátsurányból, Te- 
rényből, Kétbodonyból, Bánkról, 
Csesztvéről, Mohoráról, Patvarcról 
és Ipolyszögről. Nyolcezer lélek tar
tozott az anyaegyházhoz.

A templom -  az egyházmegye leg
nagyobb temploma -  32 méter hosz- 
szú, szélessége 11 méter, magassága 
14 méter. A vonatkozó tiltó rendel
kezések miatt a torony mintegy har
minc évvel később épülhetett. Ma 
már csak három filia tartozik Szügy- 
höz: Csesztve, Mohora és Patvarc.

Templomunkban az oltárkép a 
feltámadott Krisztust ábrázolja, 
Pesky József alkotása (1833). Az or
gona 160 éves. A keresztelő medence 
vörös márványból készült 1883-ban, 
Luther Márton születésének 400 
éves évfordulójára, a hívek adomá
nyából. A torony magassága 31 mé

ter, szélessége 7 méter. Három ha
rang hívogat Isten házába. A legna
gyobb harangot (1250 kg) 1965-ben 
vette meg a gyülekezet a budapesti 
Szlovák Egyházközségtől, mivel a 
második világháborúban elvittek 
egy harangot. A középső harangot 
(460 kg) Vladár Viktor lelkész idejé
ben, 1881-ben szentelték fel. A kis 
harangot csodás körülmények kö
zött találták meg 1920-ban, egy for
ró nyári délután. Hatalmas vihar 
tört ki, az egész község víz alatt 
volt... A vihar elvonulása után Ko- 
czur Mihály és Matus János találta 
meg kb. 400 méterre a templomtól. 
Valószínű, hogy 1620-ban a törökök 
előli menekülés alkalmával rejtették 
el a föld alá. 300 évig csendben pi
hent az anyaföldben.

A gyülekezetben a lelkészi szolgá
lat 1650-ben kezdődött, a nyáj első 
pásztora Vágber János volt.

1973-ban Csesztván új templomot 
építettünk a régi helyén. A kis gyüle
kezet nagy áldozatkészséggel 1985- 
ben temetőjében ravatalozót is épí
tett. A mohorai kis gyülekezet pár 
évvel ezelőtt felújította templomát, 
melyben Mikszáth Kálmán és 
Mauks Ilona esküdött! Patvarcon 
1984-ben új templom épülhetett a 
régi helyén. Az anyaegyház templo
mát belülről -  1982-ben -  teljesen 
felújíthattuk Isten dicsőségére, 
mindnyájunk örömére!

Napjainkban új lehetőség, hogy e 
visszakapott egyházi iskola épületét 
gyülekezeti teremmé alakíthattuk át: 
Az ifjúsági órákat és a gyermek bib
liaórákat, az ádventi és böjti isten
tiszteleteket is melegben tarthatjuk. 
1988-tól minden évben megtartjuk a 
Nők Világimanapját, melynek szol
gálatait megható módon évenként 
más asszonycsoport végzi. Salamon 
imádságából idézve fejezem be az ősi 
gyülekezet történetét: „Tekints a te 
szolgád imádságára én Istenem, hogy 
meghalljad a dicséretet és az imádsá
got : hogy a Te szemeid e házra nézze
nek éjjel és nappal.”

Záborszky Csaba

Lucfalva, Lucin kis falu a Mátra 
és Cserhát völgyében. Az emberek 
emlékezetében úgy él, hogy ezen a 
vidéken élt egy Sámson nevű vár
úr, akinek három gyermekéről ne
vezték el a környék három faluját: 
Sámsonról Sámsonházát, Márkról 
Márkházát, Lucziáról Luczint, 
azaz Lucfalvát.

A tatárjárás idején is létezett a 
település, 1235-ben a község és a 
templom az egyik kiemelkedő 
dombon, a „Templomoson” állt. 
A tatárok 1241-ben a települést fel
égették, lakóit megölték. A pusz
tulás elől úgy menekültek meg né- 
hányan, hogy elbújtak a tölgyfa 
odvába, ahol nem találtak rájuk a 
tatárok. A faluban még ma is élnek 
olyan családok,, akiknek a „ragad- 
vány neve” utal erre. (Dubina = 
tölgyfa odva.)

A XVII. század elején juhászok 
és pásztorok lakták ezt a telepü
lést, akik a Felvidékről települtek 
át. A nevek is magukban foglalják 
a foglalkozást: bacsák, bojtárok. 
A község 1715-ben három háztar
tással szerepelt a népszámlálási 
adatokban. 1720-ban négy csalá
dot tartottak számon.

A község és a templom a jelenle
gi helyére a tatárdúlás után került. 
Sámsonháza leányegyházaként a 
gyülekezet fa templomot épített. 
1779-ben királyi rendelet alapján a 
fatemplomot bezáratták, majd 
1785-ben nyitották meg újra. 
A község ekkor kapott szabad val
lásgyakorlatot. 1793-ban, miután 
elváltak az anyaegyháztól, Sám- 
sonházától, a fatemplomot kőből 
épült templom váltotta fel. II. Jó
zsef császár türelmi rendelete to
rony nélküli templomépítésre 
adott lehetőséget.

Ennek a templomnak egyszerű 
berendezési tárgyai voltak: padok

és lócák, majd később egy szép 
szószék-oltár épült, végül pedig el
készültek a templompadok is. Egy 
ideig csak egy ajtaja volt a temp
lomnak, de a későbbiek során a 
meglévő, ajtóval szemben még egy 
másik ajtót is nyitottak. A temp
lomban karzatot építettek, ami a 
gyülekezet növekedésével egyre in
kább bővítésre került. Az ének kí
séretére és az áhítat keltésére 1953- 
ban egy nagyobb és komolyabb 
orgonát állítottak szolgálatba.

A templom egyszerű, de mégis, 
akik távolról jönnek és megnézik, 
gyakran mondogatják, ez a temp
lom olyan, mint egy ékszerdoboz. 
Hitben járó eleink egy alkalommal 
furfangos módon mentették meg a 
jezsuitáktól a bezáratás és a lerom
bol tatás elől a templomot. Tele
rakták szénával és azt mondották, 
ez magtár, illetve községi csűr, s 
így maradt meg Isten házának.

E kis község 1865-ben tűzvész 
áldozata lett, minden épület el
pusztult, egyedül csak a templom 
maradt meg, s ott indult el, kezdő
dött meg körülötte az élet. Új pa
rókia 1967-ben épült, a gyülekezet 
szorgalmas munkája nyomán hat 
hónap alatt. 1975-ben megépült a 
gyülekezeti terem is. Téli időben

délelőtti istentiszteleteinket a 
templomban, délután a gyülekeze
ti teremben tartjuk.

A Türelmi Rendelet következté
ben tornyot nem lehetett a temp
lomhoz építeni, így később épült 
fel a templomtól mintegy 200 mé
terre a harangtorony, mellette volt 
a gyülekezet iskolája, ami később 
kultúrotthon lett. A templomot a 
200 éves évfordulóra teljesen felújí
tották. A felújítás munkálatainak 
végzése során több mint ezer nap 
társadalmi munkát végeztek.

A gyülekezetnek eddig 11 lelké
sze volt. 1989-től Megyaszai Lász
ló végzi a szolgálatokat a gyüleke
zetben. Minden vasárnap délelőtt 
és délután van istentisztelet és 
gyermekbiblia-óra. Férfibiblia- 
óra, női imaközösségi alkalom, 
imaóra, bibliaóra, hittanóra, ifjú
sági óra, énekkari próba szolgála
tai a hétköznapon várnak a lel
készre. A gyülekezet és a falu népé
nek jó együttműködését példázza 
az a tény, hogy már néhány éve 
együtt ünnepük március 15-ét a 
templomban tartott istentisztelet
tel, majd pedig az első és második 
világháborúban elesett hősök em
léke előtti megemlékezéssel. A hősi 
emlékművet együtt újította fel a 
falu és az egyház.

A falu új iskolájának avatásán 
részt vett a gyülekezet is, az ava
tó beszédet az akkori miniszter- 
elnök, Boross Péter tartotta, 
szolgálatot végzett Szebik Imre 
püspökünk is.

írásom végén azt kívánom, hogy 
legyen valósággá konfirmációi ká
ténknak a templommal kapcsola
tos tanításának utolsó mondata: 
„Legyen a mi templomunk a mi lel
ki otthonunk, legyen az Istennel va
ló találkozás erős vára!"

Megyaszai László

VANYARC

Egész országra kisugárzó hatások... m

BÉR

Hétszáz éve hirdettetik Isten igéje
A Cserhát-hegység magasan fek

vő medencéjében szerényen simul 
a bércek közé Bér község. A festői 
környezetű település nevét valószí
nűleg Béri, Bérén, berek (birtok) 
fogalomhoz kapcsolhatjuk. Ezt a 
feltételezést, egy, az 1200-as évek 
végén kelt levél támasztja alá, 
amelyben a Váci Johannita Köz
pont kéri a Sziráki Johannita 
Rendház főnökétől, a „múlt évi 
Beréni” birtok bevételeiről szóló 
kimutatást.

A község nevét illetően van még 
más feltételezés is, de talán marad
hatunk ennél, ugyanis az 1200-as 
években, a mostani templomdom
bon is volt a Johannitáknak egy 
épülete. Talán egy kihelyezett ki
sebb rendház, mert ennek falma
radványait a 6 évvel ezelőtti temp
lom ‘restauráláskor ásás közben 
megtalálták. A templom Nógrád 
megye egyetlen Árpád-kori falakra 
épült evangélikus temploma, a szé
pen kifaragott Árpád-kori köveket 
az 1700-as évek elején történt újra
építésnél felhasználták. Későba
rokk műemlék templomként tart
ják számon.

A település kétszer jött létre. 
Először a török idők előtt. A tö
rökök délről megtámadták ezt a 
vidéket, a lakosságot a Felvidékre 
űzték. A falu elpusztult. Az 1600- 
as években az elűzöttek utódai las- 
san-lassan visszatértek, hogy má
sodszor is otthont teremtsenek. 
A visszaérkezők magukkal hozták 
a Cseh-morva evangélikus testvé
rek kegyességi gyakorlatát, így Bé
ren evangélikus gyülekezet szület
hetett. Az egyházközség mai kör-

bélyegzőjén a már hivatalosan 
gyülekezetté válás időpontja olvas
ható: 1662.

A lakosság a két világháború 
között kb. 1000 fő volt. 1956-ban 
1500, ma a harmada, kb. 500 fő. 
Az evangélikusság élete -  hitbeni 
élete -  tradicionális, veretes, sza
bályokat tisztelő és megtartó felfo
gású volt. A cseh-morva testvérek 
kegyességéből inkább az ének, a 
„Tranoscius énekeskönyv” énekei 
és a hagyományok tisztelete ma
radt meg, mint a Biblia naponkén
ti olvasása. A II. világháború utá
ni „ébredés” vagy evangéliumibb 
gondolkodás, személyes hitvallás, 
csak mint egy gyenge fuvallat érin
tette a települést.

A gyülekezet a 80-as évek köze
pére befejezte ősi parókiájának fel
újítását, majd 1989-ben műemlék 
templomának renoválását is. 
A templomot úgy, lebontották, 
hogy csak a falak álltak -  mondta 
a felszentelési ünnepen Szrna Ist
ván felügyelő, aki Csömör János 
gondnokkal együtt a munkálatok

N Ó G R Á D

Az 1700-as években alakult a nóg
rádi evangélikus gyülekezet egy fes
tői szépségű, történelmi várhegy ár
nyékában meghúzódó kis faluban, a 
Cserhát és a Börzsöny hegységek ta
lálkozásánál. Mintegy hatvan szlo
vák család költözött ide a Felvidék
ről, a nagy hatalm ú váci katolikus 
püspökség árnyékába. Mivel a föld
birtokok is a római egyház birtoká
ban voltak, a váci püspökség úgy 
igyekezett hitehagyásra birni az 
evangélikusokat, megfenyegették 
őket; ha nem hódolnak be, elveszítik 
a kenyerüket. De míg a szomszédos 
sváb faluban, Berkenyén ez a mód
szer bevált, a nógrádi evangélikusok 
ragaszkodtak vallásukhoz, és inkább 
elköltözött a tíz legszegényebb csa
lád Apostagra és ott alapítottak gyü
lekezetei. Sokan azonban Nógrádon 
maradtak és így érthető, hogy a Tü
relmi Rendelet idején már állt a 
templom. Ennek a régi templomnak 
csupán a bejárati boltíve maradt 
meg, melyet beleépítettek az 1913-

„motorjai” voltak. A gyülekezet 
anyagiakban és munkában hatal
mas áldozatot hozott, amikor 2,2 
millió forinttal -  ez akkor nagy 
pénz volt -  a puszta falaktól a be
rendezési tárgyakig elvégezte a re
noválást. Ezen időszak alatt akart 
gyökeret verni a gyülekezetben a 
Hit Gyülekezete, s hogy ez nem si
került, az elsőrenden hitvallásos 
híveinknek köszönhető. Isten Lel
ke munkája az, hogy most az idő
sebbek közül többen szíves érdek
lődéssel fordulnak az ige felé.

Isten szólongatja a kicsinyeket 
is. A kisiskolások érdeklődése, 
bibliai történetek megismerésére, 
igék memorizálására, játékos bib
liai vetélkedőkre fordított figyel
mük nem csupán emberi indítta
tás. Mind, mind Isten ajándéka, 
aki a szív mélyére ülteteti igét elő
hozhatja az élet legkülönbözőbb 
helyzeteiben, hogy emlékeztessen, 
eligazítson és az ő  élő, valóságos 
létezése felől bizonyságot adjon.

ban emeli új épületbe. Ebben a for
májában láthatjuk ma is a nógrádi 
evangélikusok lelki otthonát.

A század eleji építkezést is pénz 
szűkében kellett lebonyolítani, ezért 
a gyülekezet presbiterei szupplikálni 
-  azaz gyűjteni -  jártak  szerte az or
szágban az evangélikus testvérektől.

A gyülekezet felügyelőjének, Do
bos Vincének emlékezetében él az a 
történet, amely szerint a kettesével 
járó  presbiterek egy alkalommal be
kopogtattak egy falucska római ka
tolikus plébánosához is kérésükkel, 
hogy adakozzon ő is a nógrádi evan
gélikusok templomára. A plébános 
első megdöbbenésében elutasította 
őket, ám az utcakapuból visszahívta 
mégis, asztalához ültette és adom á
nyával bocsátotta útra a bátor híve
ket. Abban a faluban a plébános ad
ta a gyűjtés 40%-át. A gyülekezet
nek sokáig nem volt önálló lelkészi 
állása, Bánkról látták el a temetési, 
esketési és nagyünnepi szolgálatokat. 
M ás alkalmakon a hűséges lévita ta
nító hirdette az igét, sőt keresztelt 
is.

Vanyarc, Nógrád megye déli 
részén fekszik, a Pest megyei ha
tár közelében. A falu a nevét 
minden bizonnyal egy hasonló 
nevű emberről kapta, amikor a 
törökdúlás után újra benépesült 
a XVIII. sz. elején. Lakosai felső 
Nógrád és Zólyom vármegyék
ből származnak.

Lelkésze 1783 óta van. Petyián 
Mihály volt az első, aki II. Jó
zsef türelmi rendelete folytán le
rakta a gyülekezet alapjait. Ak
kor a Felvidék menekültjeit fel
ölelő község a különféle szoká
sok keverékét hordozta magá
ban. Csak egyben voltak egyek, 
mindannyian evangélikusoknak 
vallották magukat. A galgagutai 
evangélikus egyház jegyzőköny
vében 1711 szerepel a település 
kezdeteként. Ezt azonban 1717- 
re javították ki, mert Vanyarcot 
ekkor csatolták a galgagutai 
evangéükus egyházhoz. Előtte 
Szirákhoz tartozott. Később a 
vanyarci gyülekezet megerősö
dött és jóval túlnőtte a galgagu
tai egyház lélekszámút, ennek 
függvényében neki is láthatott az 
adott törvények értelmében

1954-ben kapott a gyülekezet elő
ször önálló lelkészt Kühn Ernő sze
mélyében, akinek mintegy 30 éves 
szolgálata után helyettesítő lelkészek 
gondozzák a gyülekezetét.

A nagyrészt római katolikus vallá
sé Nógrádon az evangélikusok ma is 
ragaszkodnak vallásukhoz, templo
mukhoz. A gyülekezetnek mintegy 
fele látogatja rendszeresen az isten
tiszteleteket. Az úrvacsoraosztásokon 
az egész gyülekezet részt vesz! 
A gyerekek közül senki sem marad k i 
a hitoktatásból.

A gyülekezet nagy áldozatkész
ségről tett tanúságot, am ikor az el
múlt évtizedben renoválta templo
mát, és új, modern parókiát, vala
mint szép imatermet épített a temp
lomhoz. El a reménység bennük, 
hogy újra helyben lakó lelkészük 
lesz, amire szükség is volna, hiszen 
korábban a diósjenői, szokolyai 
evangélikus szórványok is ide kap
csolódtak.

Öröm szolgálni olyan gyülekezet
ben, amelyben az igét és a szentsége
ket nagyrabecsülik.

templomot építeni. Templom
helyet Balogh Péter ajándékozott 
a gyülekezetnek, mint felügyelő, 
és megígérte, hogy saját költsé
gén parókiát is építtet. A temp
lomépítést építési anyaggal és 
készpénzzel is támogatta. A gyü
lekezet ünnepelve kezdte el leen
dő templomának alapját kiásni, 
és még ez évben, 1799-ben fel
építette templomát, toronnyal 
együtt. A templomot Lucas Já
nos béri és Kolozsváry István szi-

FELSŐ PETÉNY
Felsőpetény a Cserhát egyik szép er

dős völgyében meghúzódó kicsiny fa
lucska. Népe részben szlovák származá
sú. Jónéhányan még ma is beszélik egy
kori anyanyelvűket. Feljegyzések szerint 
már a reformáció századában volt pro
testáns gyülekezet a faluban, ám az ma
gyar és református, azaz a helvét irány 
követője volt. A török hódoltság alatt a 
község népe részben kihalt, részben elme
nekült és helyükre a XVIII. sz.-ban felvi
déki szlovákok költöztek, keveredve a 
magyarokkal. Ők evangélikus vallásukat 
is magukkal hozták. A gyülekezet hite 
mélyen gyökerezett a biblikus, Tranosz- 
ciusz énekeskönyvből táplálkozó kegyes
ségben, melynek jótékony hatása még 
ma is fellelhető. A gyülekezet 1784-ben 
építette templomát -  szájhagyomány sze
rint egy uradalmi magtár épületét fel
használva. Később tornyot és két haran
got is kapott az egyszerűségében is meg- 
kapóan szép épület.

Ennek a gyülekezetnek az életére is jel
lemző a rendszeres templombajárás és az 
adakozás. Bár csupán 350 lelket számlál 
a gyülekezet, mégis új parókiát és imater
met építettek, a legutóbbi években beve-

(Folytatás a 4. oldalon)

ráki lelkészek szentelték'” fel.
1803-ban már messze hangzó ha
rangok hívogatták a híveket az 
istentiszteletre. 1805-ben a meg
levő paplakot kibővítették, majd 
később gazdasági épületeket is 
építettek. 1816-ban a földesurak, 
különösen is Dessewffy Imre or
gonát adományoztak az egyház
nak. A templom 1885-ben le
égett és utána nagyrészben át 
kellett építeni.

Az épület egyhajós, északnyu
gati és délnyugati oldalán egy- 
egy bejárata van. Az egyház 
kegytárgyait a telepítő Egry, a 
később betelepült Dessewffy bir
tokos család tagjai és a galgagu
tai lelkész adományozta a gyüle
kezetnek. Sajnos ezek a kegytár
gyak egy betörés alkalmával el
tűntek.

A XIX. sz.-ban Vanyarc a 
Dessewffyek és Beniczkyek révén 
került be a megyei politikába, 
majd Veres Pálné, Beniczky Her- 
min a vanyarci kastélyt országo
san is ismertté tette. Veres Pálné 
lett a magyar nőnevelés reformá
tora, kinek bronz féldombormű- 
vét a templom pitvarában (előte
rében) kegyelettel őrzi az egyház. 
Beniczky Hennin 1868-ban meg
alakította az Országos Nőképző 
Egyesületet, amelynek egyben el
ső elnöke is lett. Irodalomtörté
neti hagyomány, hogy Madách 
Imre itt, Veres Pálné kastélyában 
formálta meg Az ember tragé
diájának nőalakját, Évát. Éva 
lelkiségét, nőiségét Veres Pálné 
lényéből merítette. A Veres Pál- 
né-féle kúria mára az elmúlt idő
szak hanyagsága révén az enyé
szeté lett. Sok egyházi ingatlant 
államosítottak, melyeknek 1994- 
ben részleges kárpótlása kap
csán, most új reménységgel lát 
neki a gyülekezet egy gyülekezeti 
ház építéséhez és tervezi a ké
sőbbiekben egy megyei regioná- 
lis ifjúsági centrum építését, ez
zel is készülve a gyülekezet és 
templomának 200 éves évfordu
lójára.

Sokan megtapasztalták az eltelt 
200 esztendő során Isten igéjének 
éltető erejét, melynek jele, hogy 
van gyülekezet és áll temploma. 
Egyház volt, van és lesz is Vanyar- 
con, mert nem ember akaratából, 
hanem Krisztus igéje által születik 
a hit és vele az egyház.

Sándor Frigyes

Klucsik Jánosné

Kicsi, de eleven gyülekezetek a Cserhátban
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,---------- N A P R Ó L  N A P R A  ----------v A VASÁRNAP IGÉJE
Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, ha- 

I nem, hogy 6 szolgáljon és életét adja váltságul sokakért.
I Mt 20,28

I VASÁRNAP Uram, nagy a te hűséged! JSir 3,23 (Jel 
I 1,4-5; Mk 10, 35-45; Zsid 5, 7-9; Zsolt 69,2-22). A prófé- 
I ta Jeruzsálem pusztulása felett kesereg, de sírása nem mél- 
I tatlankodás. Isten haragjának van értelme, alapja. De a 
I hívő ember ezt meglátva, Istennek igazat adva mégis arról 
I tesz bizonyságot, hogy Isten szeret, még nincsen végünk, 
I minden reggel megújul, nagy az O hűsége.

I HÉTFŐ Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá:
I „Zákeus, szállj le hamar, mert a te házadban kell megszáll- 
I nőm.” Ekkor sietve leszállt és örömmel befogadta. Lk 
I 19,5-6. (Zsolt 24,7; Zsid 7,24-27; Mt 26,1-16). Jézus „fel- 
I nézett” Zákeusra, megszólította és ezzel kinyílt a kapu az 
I ö számára. Jó, hogy Jézus tekintete minket is elér, megszó- 
I lit igéjében, meghív közösségébe. Nem tehetünk mást, mint 
I „sietve” elfogadni hívását. Az „ej, ráérünk arra még” nem 
■ lehet a mi válaszunk. És csak így juthatunk el arra, hogy 
I örömmel fogadjuk be és járjunk Övele.

I KEDD Senkinek sincs hatalma a halál napja fölött. Préd 
I 8,8. (Róm 6,8; 4Móz 21,4-9; Mt 26,17-30). Halálunk 
I napja fölött valóban nincs hatalmunk. Ha a modern orvos- 
I tudomány megteheti is azt, hogy injekciókkal „hosszabbít- 
I ja az életet”, a halál mégis bekövetkezik. A bűn zsoldja a 
I  halál, ez a zsold jár a bűnösnek. De mi többet is tudunk 
I a prédikátornál. Eljött Jézus és neki hatalma volt a halá- 
I Ion. A mi halálunk felett is az Ő hatalma diadalmaskodott.
I Vele együtt élünk, vele meghalunk és vele támadunk fel új,
I örök életre!

f SZERDA Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltó- 
I ságod fiaikon! Zsolt 90,16 (Róm 6,4; Mk 14,66-72; Mt 
I 26,31-35). A könyörgés a miénk is: legyenek láthatóvá 
I Isten tettei rajtunk. Urnák szolgái vagyunk mindnyájan,

Urunkat kell képviselnünk, mintáznunk. „Ahogy én sze
rettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást”. Ahol a 
szolgákon ez a szeretet mutatkozik, ott a „fiák méltósága” 
is láthatóvá lesz, hiszen Isten gyermekeivé, fiákká fogad
tattunk Jézus által.

CSÜTÖRTÖK Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne le
gyen közületek hitetlen és gonosz szive, hogy elszakadjon 
az élő Istentől. Sőt buzdítsátok egymást minden egyes 
napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közüle
tek valaki a bűn csábításától. Zsid 3, 12-13. (2Móz 9,34; 
Zsid 9,11-15; Mt 26,36-46). Sok minden hat a szívünkre. 
Örömök és ijedtségek, jó- vagy rossz hírek, szívből tudunk 
örülni és szívfájdalmat okoz a bánat. Jó arra is figyelnünk, 
hogy a bűn is a szivünkre hat először. Megkeményít. A hi
tetlen és gonosz szív pedig elszakít az élő Istennel való 
közösségből. Egymásra vigyáznunk kell, egymást buzdíta
nunk kell, hogy megőrizzük szivünket a bűn csábításától, 
mert először csak csábít, azután behálóz, rabságban tart. 
De Jézus segít legyőzésében.

p£HTEK Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok 
ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 
Mt 7,15 (Jer 23,35; Jn 11,47-54; Mt 26,47-56). Nem a 
külső számít! Barátságban és szerelemben sem elég csak a 
külsőre nézni. Hát még amikor arról van szó, hogy valaki 
az igazat mondja-e vagy hamis beszéddel, nyájas szavak
kal, jóleső dicséretekkel az Isten szavától, rendjétől akar 
elfordítani. Óvakodjatok! Ez nyitott szemet és tiszta látást 
kíván tőlünk.

SZOMBAT Jézus Krisztus mondja: Aki énhozzám jön, 
azt én nem küldőméi. Jn 6,37 (Ézs 59,12-13; Zsid 10,1-10; 
Mt 26,57-68). Nem küld el! Sőt táplál az élet kenyerével 
és élő vízzel itat meg. Megtisztít és meggazdagít. Hozzá 
menni egyet jelent a békességgel és megnyugvással.

T,

Társasjáték
N e ítéljetek! M áté 7,1

Más szemében a szálkát, a magadé
ban a gerendát... Ez a befejezetlen 
mondat az ítélkezés társasjátékának 
rövid szabálya. Ezt a társasjátékot 
mindannyian játsszuk. Amikor ítélke
zünk mások felett, úgy gondoljuk, mi 
csak véleményünket mondjuk, és miért 
ne, hiszen ezt szabad. Nem vesszük ész
re, hogy ítéletünkkel, mint egy geren
dával. törünk be embertársunk lelkivi
lágába. Bírói székben ülve, még tetszik 
is ez a játék, mert azt gondoljuk, a 
nyerő oldalon állunk. Ám ha felénk 
hangzik valakinek szálkás, sebeket ej
tő, ítélkező szava, a vádlottak padján 
érezzük magunkat, és akkor nagyon 
kegyetlennek tűnik ez a játék. Ilyenkor 
mondjuk ki ezt a befejezetlen monda
tot: más szemében a szálkát, magadé
ban a gerendát.,.!

Jézus a Hegyi Beszédben ezt mondja 
nekünk: „Ne ítéljetek!” Hagyjuk hát ab
ba ezt a társasjátékot, amely kárörven- 
dően édes, ha mi ítélkezünk, de keserűen 
bántó, ha minket vádolnak. Bűnösök kö
zösségében élünk, az ítélkezés társasjáté
kát játsszuk és nincs katarzisunk. Csak 
Isten kegyelme hoz felmentést számunk
ra. Ebben a kegyelemben az tud osztozni, 
aki nem hasonlítja saját bűnét mások 
nagyobb vétkéhez, hogy így különbnek 
tarthassa magát a többieknél. A bűnök 
hierarchiáját megítélni nem a mi dol
gunk. Jézus ezért mondja: „Ne ítéljetek!” 
ítélkezés helyett osztozzunk inkább a kö
zös bűnbánatban és az ingyen kegyelem
ben. Testvérek vagyunk a bűnben és 
nincs jogunk ítélkezni.

A mi ítéletünk csak a felszínt lát
ja. Szépen fejezi ezt ki Reményik

Sándor Ne ítélj című versének rövid 
részlete:

Istenem, add, hogy ne ítéljek -  
M it tudom én, honnan ered. 
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké.
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.

A vétek születésének mélységes
mélyét nem ismerem, de azt tudom, 
honnan ered az irgalom és szeretet, 
amely elérkezett hozzánk Jézus Krisz
tusban, aki Isten embert mentő szerete- 
tét hozta a földre és megmutatta, ho
gyan kell ellenállni az ítélkezés csábítá
sának.

Istenem, add, hogy ne ítéljek. Az ítél
kezés zajos társasjátéka helyett keres
sem inkább a kegyelem csendjét.

Makovnikné Hüffner Györgyi

Száz évig közös templom
EGYHÁZASDENGELEG

Egyházasdengeleg a Cserhát és 
Mátra határolta völgyben fekszik. 
1838-ban canonica visitatió-ra ér
kező Szeberényi János püspököt a 
falu határában a tanító fogadta 
„itt, az evangélikus Cserhát lábai
nál”.

Temploma, mint azt a falu neve 
mutatja, igen régen volt. A XIII. 
század közepén épült fel a katoli
kusok ma is eredeti állapotában 
lévő temploma. E templomot a 
XV. század folyamán a husziták 
elfoglalták és védőfalat vontak kö
ré. A husziták jelenlétének és mag
vetésének is köszönhető a refor
máció korai térnyerése e vidéken. 
Valószínű, hogy az a név szerint 
meg nem nevezett dengelegi pap, 
aki 1542-ben egy aranyforintot fi
zetett be adóban a vármegyénél, 
már evangélikus volt.

Az evangélikusok és a katoli
kusok közel 100 évig közösen 
használták a templomot. 1655- 
ben Egyházasdengeleg tiltako- 
zott az ellen, hogy templomát

katolikusnak mondják ki, mi
közben mindenki evangélikus a 
faluban. A gyülekezet első, név 
szerint ismert, megválasztott lel
késze Frölich Mátyás volt 
(1703). Egyházasdengeleg
1720-1865 között, mint leány
egyház, Szirákhoz tartozott.

Temploma 1837-ben épült, 
melynek építését egy viharos köz
gyűlés előzte meg. A vita arról 
folyt, hogy a templomnak legyen-e 
tornya vagy sem, mert az építkezés 
befejezése így is kétséges. Erre báró 
Podmaniczky Mihály -  a gyüleke
zet felügyelője -  kijelentette, hogy 
ő elkezdi és be is fejezi az építke
zést, ha az egyház egy akaraton 
lesz, és ki-ki a maga módján hoz
zájárul az építkezéshez. Ezután a 
gyülekezet „egyházi kolledát” álla
pított meg magára nézve, melyet 
az építkezés befejezéséig többször 
kivetett.

|Folytatás a 3. oldalról) 
zettették a vizet és a gázt a parókiára 
és nagyon szerény közegyházi segítség 
mellett kívül-belül felújították templo
mukat. Bár a gyülekezetben 17 eszten
dőn keresztül nem volt helyben lakó 
lelkész, a helyettesítő lelkészek buzgó 
szolgálatának köszönhetően a gyüleke
zet lelki élete eleven, fejlődő. A teljes 
körű hitoktatás, ifjúsági kör, sok fiatal 
templomlátogató szerez örömet az itt 
szolgáló lelkésznek.

Az elmúlt években regionális gyer
mektáborokat szerveztünk, a tavalyit 
zenetanítással is gazdagítottuk. Ifjúsá
gi csendeshéten igyekeztünk alkalmat 
teremteni a fiataloknak a hitben való 
erősödésre. A faluban három felekezet; 
római katolikus, baptista és evangéli
kus közösség él egymás mellett. Az ün
nepi, ökumenikus alkalmakon, de a 
hétköznapokban is igyekszünk meg
őrizni a Krisztusban való hit egységét 
a békesség kötelékében. A gyülekezet

Az egy akaratra ju to tt gyüle
kezetnek az utóbbi években is si
került összefognia, és szinte tel
jesen önerőből felújítania paró
kiáját. Ebben az évben a gyüle
kezet egy újabb jelentős munka 
előtt áll. Néhány héten belül el
kezdi gyülekezeti házának építé
sét, melyhez pénzbeli kártérítést 
kapott volt ingatlanai után. Tár
sadalmi munkával és adomá
nyokkal fogja támogatni -  dön
tése alapján -  a gyülekezet az 
építkezést, hogy mihamarább 
birtokba vehesse a mai igények
nek megfelelő gyülekezeti házat.

Lelkileg is építkezik gyüleke
zetünk, amikor minden korosz
tály számára alkalmakat tar
tunk. Nemrégiben énekkar is 
szerveződött.

Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a jövőben is csak akkor lesz ál
dás a gyülekezeten, ha egyetértés 
lesz a hívek között.

Babka László

nagy szeretettel, meleg szívvel fogad be 
mindenkit, aki eljön alkalmainkra vagy 
szeretne minket megismerni. Három 
éve van ismét helyben lakó lelkész, ez 
több lehetőséget, alkalmat kínál a sze
mélyes beszélgetésre, lelkigondozásra. 
Sajátos szolgálati terület a faluban lévő 
állami nevelőotthon, amelynek dolgo
zói közül sokan a gyülekezet aktív tag
jai. Reménységünk, hogy Isten szerete- 
te rajtuk keresztül is megjelenik az ott
hon lakói közötti

Az elmúlt év örömteli eseménye volt, 
hogy ez a kicsiny gyülekezet is lelkészt 
adhatott egyházunknak Hvizsgyalka 
György személyében, akinek avatása 
templomunkban volt.

Isten jó  bizonyságot adott nekünk a 
„kívülállók” irányában is, melynek je
lét láttuk abban, hogy Váczi András 
budapesti vállalkozó, aki a faluban vá
sárolt hétvégi házat, és papíron nem 
tartozik a gyülekezethez, jelentős ösz- 
szeggel támogatta a templomban folyó

AKI ÁTTÖRTE AZ EGET.
Zsid 7,24-27

„Megnyílt az ég harmatozva, 
Megváltónkat hogy lehozza. Ég fe l
hői nyíljatok szét, Hozva Jákób fe 
jedelmét." így énekeltünk vá
gyunkról néhány hónapja, a kará
csony előtti böjti időben.

Azt vártuk, hogy a készülődés 
lényeges felismerések megszületé
sét hozza majd. Kértük és vártuk, 

I hogy a Tiszta, Szent, és Ártatlan 
otthonra találjon közöttünk, így 
mi is szentebbek, tisztábbak és ár
tatlanabbak lehessünk. Csodavá
rás volt.

A mostani, húsvét előtti böjt a 
■ csoda után történtek megértését 
I segíti. Eljött, itt volt, megismerhe

tővé lett, érthetően beszélt. Vala
mit mondott is. Nekem is? Önzé
sem, fásultságom, sznobériám, lus
taságom, pöffeszkedésem vagy ful- 
lasztó „szeretetem” ellen szólt? Ta
lán egyszerűen csak akkori önma
gam ellen? Ha igen, mi lett a szavá
val? Elnémítottam vagy hallom 
még? Talán csak helyét érzem már, 
de tartalmát nem? Tisztán hangzik 
még, cseng? Hallhatják mások is?

A mai napon a 43. zsoltár szavá- 
I val kérjük, hogy a szívek vizsgálója

I* végezze el rajtunk is munkáját.
Vizsgálja meg szívünket, és (ezt 

■ kérjük!) ezután mentsen meg ben- 
I nünket. Nem volna egy kicsit 
'  őszintébb ezt mondani: „Isten 

ments, hogy megismerj, Uram!” -  
Szégyellem magam, mert ajándé
kaid, amelyeket naponként bőke
zűen adsz, kifolytak ujjaim közül, 
mint a tenger homokja. Őrizget
tem, nézegettem, végül elástam. 
De itt van! Érzem, hogy itt van... 
(hol is?)

Talán nem feledékeny ségünk 
miatt nem találjuk sokszor. Meg 
aztán mit kaparhatnánk össze,

hogy büszkén mutassuk? Amit 
magunk is kaptunk? „Bizony kol
dusok vagyunk” -  foglalta össze 
saját gazdag életét Luther utolsó 
óráiban. Üresen, lyukas zsebbel ál
lunk Isten előtt és mást nem tehe
tünk -  legalábbis, ha természetes 
lehetőségeinket vesszük sorra.

Egyetlen más lehetőségünk 
van: Aki áttörte az eget. Nem 
csak fentről lefelé karácsonykor, 
hanem alulról fölfelé is húsvét- 
kor.

„...És nincs a földön rettenete
sebb, a mennyekben borzasztóbb, 
a világűrben fagyasztóbb Isten 
hallgatásánál. Ha Isten hallgat, 
megáll az idő, kialszik a világos
ság, nincs immár különbség éj és 
nap között és színültig telik meg 
a világ e hallgatás ürességével. 
Minden, ami mozgott, megszűnik 
mozogni, minden, ami fo lyik, 
megreked medrében, a virágzó 
nem virágzik többé, és a tenger 
sem áramlik benső szava nélkül. 
Nincs emberi fü l, mely el tudná 
viselni e csend harsogását, nincs 
emberi szív, mely dobogni tudna 
az űrnek e sűrűjében, melyben Is
ten él csak, aki hallgat..." (S. 
Zweig: Ráhel perbe száll Isten
nel)

Az Isten testté lett szava meg
szólalt, igazi főpapként szól ér
tünk és szól hozzánk. Á ttörte a 
bezárt eget, mert Isten szeret...

Béres Tamás

Imádkozzunk!
Urunk, Istenünk! Magasztalunk 

szent Fiad engesztelő szolgálatáért, 
amelyet az igével és a szentségekkel 
végez közöttünk. Add, hogy szolgála
ta ne vesszen kárba, hanem az ő szent 
népe legyünk: reá hallgassunk, neki 
higgyünk, benne éljünk, és általa üd
vösségre jussunk. Ámen.

Április 9-én, virágvasárnap 
és április 15-én, nagyszombaton 

18 órakor
a Deák téri templomban 

J . S. BACH:
JÁNOS PASSIÓ 

KÖZREMŰKÖDNEK: 
Zádori Mária -  szoprán, Taskács 

Tamara -  alt, Molnár András 
-  tenor, BerczeDy Istán -  basszus, 
Moldvay József -  basszus, Trajtler 

Gábor -  orgona 
MAGYAR SZIMFONIKUS 

ZENEKAR
Vezényel: KAMP SALAMON

A FÉBÉ Diakonissza Egyesület anyahá
zában (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 
193.) elkészült materem felszentelése áp
rilis 2-án vasárnap du. 4 órakor lesz Sze- 
bik Imre püspök szolgálatával.

BUDAPEST-KELENFÖLD 
Április 1-jén, du fél 6 órakor szeretet- 

vendégség lesz a gyülekezeti teremben. 
Előadást tart Szkok Iván festőművész 
Biblia a képzőművészetben címmel.

Az Evangélikus Börtönmisszió azokat 
viszi Isten elé, akiknek senkije sincs. 
Mennyire fáj ezeknek, hogy a havi beszé
lőre látogatók jönnek -  hozzájuk senki. 
Jön a posta, mindenki kipirult arccal fi
gyel, remél. Vannak, aki csak a bíróság
tól kapnak levelet. Csomagok jönnek, 
nekik nem küld soha senki. Nincs-e az 
olvasónak kedve valakivel levelezni? Cí
met örömmel adok. (168-22-78)

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ 
TÁRSASÁG RENDEZVÉNYEI 

Április 5-én, szerdán du. 6 órakor a 
Deák téri gyülekezeti teremben Izrael 
címmel szimpozion és disputa lesz. 
Résztvevői: dr.'Görög János volt izraeli

felújítási munkákat. Örülünk annak, 
hogy szívében mégis közel van hozzánk 
és mi is arra törekszünk, hogy valami
képpen minden ember számára és min
denkor készek legyünk bizonyságot 
tenni Arról, aki minket megtart, vezet 
és megáld jóságával, Jézus Krisztusról. 
Legyen övé mindenért a hála és a dicső
ség!

Zólyomi Mátyás

ISK O L A - és 
IR O D A B Ú T O R

O iskolák,
O irodák,
O könyvtárak,
O diákotthonok,
O szoc. otthonok

komplex bútorozása
1065 Budapest, Hajós u. 13/15.
(az Operaház mellett)
Tel./fax: 111-0636, 131-8455

nagykövet, dr. Menachem Merőn főrabbi 
és Szécsi Éva, a Magyar Rádió külpoliti
kai főmunkatársa.

Április 7-én, pénteken du. 6 órakor a 
Nagyfuvaros utcai Zsinagógában (VIII., 
Nagyfuvaros u. 4.) Raj Tamás főrabbi 
tart előadást Peszach előtt címmel, me
lyet a péntek esti istentisztelet követ.

Április 2-án vasárnap a TV2 csatorná
ján de. 10.35 órakor „Evangélikusok 
Kemenesalján” címmel képeket látha
tunk a celldömölki gyülekezet életéből.

Az MPKE-ben április 4-én kedden du. 
5 órakor Rókusfalvy Pál pszichológus 
előadást tart „A nevelési eszmény céljai 
és tartalma” címmel (Bp. VIII., Múzeum 
u. 17.).

Április 2-tól kezdődően a békásmegyeri 
lakótelepen élők számára a Víziorgona u. 
1. sz. alatti ökumenikus általános iskolá
ban, minden vasárnap 9 órától istentiszte
letet tartunk. Mindenkit szeretettel vá
runk.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család meghatottan mond 

köszönetét mindazoknak, akik drága 
édesanyjuk, Lágler Béláné sz. Varsányi 
Éva, a néhai porrogszentkirályi esperes 
lelkész özvegyének temetésén részt vet
tek, szolgálatot végeztek és sírjára virá
got hoztak, mély bánatukban együtt 
éreztek és részvétüket kifejezték.
A gyászoló Lágler testvérek

HALÁLOZÁS
Valkó László, a száki gyülekezet fel

ügyelője 78 éves korában elhunyt. 
A gyülekezet és a község nagy részvét 
mellett búcsúzott el február 4-én. Töré
keny, gyenge egészsége ellenére erős hittel 
szolgálta és vezette gyülekezetét. Üllői úti 
Szeretetotthon vezetőségének haláláig 
tagja volt. Korábban a Fejér-komáromi 
egyházmegye jegyzője is.

Koporsója mellett a gyülekezet lelké
sze Valkó László életéről, hitvallásáról 
szólt: „Ama nemes harcot megharcol
tam, futásomat elvégeztem, a hitet meg
tartottam...” (2Kor 4,7.) Lábossá Lajos 
esperes a sírnál, a „tanú” életére és szol
gálatára emlékezett (ApCsel 1,8).

Apróhirdetés

MATEMATIKA KORREPETÁLÁST 
VÁLLALOK

általános iskola felső tagozatos -  illetve 8 osz
tályos gimnázium alsó tagozatos tanulói szá
mára, óradíj méltányos áron, megegyezés sze
rint
Cím: Zimonyiné Juhász Annamária Budapest 
VI., Liszt Ferenc tér 7. II. em. 19. (belváros) 
Telefonszám: 1-370-006

Lábszárfekély gyógyítása megbeszélt idő
pontban. Dr. Magéra Judith adj: Budapest, 
Krisztina krt. 2-4. II. 23. T: 156-3073

Nehezen tanuló kisiskolás korrepetálását 
vállalom. Tel.: 1-159-752 (este).

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 9 5 . április 2.

I . ,  B é c s ik a p u  té r  de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; 
de. 10 (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) 
Hafenscher Károly; du. 6. dr. Zsigmondy Árpád; 
X I I . ,S z i lá g y i  E. f a s o r  24. de. 9. Balicza Iván; M o d o 
r t  u . 6. de. fél 10 ; P e s th id e g k ú t, I I . ,  Ö r d ö g á ro k  u .  9 . 
de. 9. Szilas Attila (úrv.); de. fel U- (úrv.) Kőszeghy 
Tamás; C s illa g h e g y , I I I . ,  M á ty á s  k i r .  u . 31. de. 10. 
Görög Tibor; Ó b u d a , I I I . ,  D é v a i B . M . té r  de. 10. 
Bálint László; Ú jp e s t , IV .,  L e ib s tü c k  M á r ia  u . 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V ., D e á k  t é r  4. de. 9. 
(úrv.) (családi) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) 
Bence András; du. 6. Zászkaliczky Péter; V I I . ,  V á 
ro s lig e ti  f a s o r  17 . de. fél 10. (családi) dr. Muntag 
Andomé; de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Szirmai 
Zoltán; V I I I . ,  Ü llő i ú t  24. de. fél 11. Kertész Géza; 
V I I I . ,  R á k ó c z i ú t  5 7 /b .  de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; V I I I . ,  K a rá c so n y  S. u . 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; M I I . ,  V a jd a  P . u . 33. de. fél 10. Fabiny Ta
más; IX .,  T h a ly  K á lm á n  u . 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
K ő b á n y a , X ., K á p o ln a  u . 14. de. fél 11. (úrv.) Fabiny 
Tamás; X ., K e re p e s i ú t  6 9 .  de. 8. (szuppl.) Joób 
Máté teológus; K e le n fö ld , X I ., B o c sk a i ú t  10. de. 8. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. fél 10. (családi) Fe- 
renczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 
6. (vesperás) Csepregi András; X I .,  N é m e tv ö lg y i ú t  
138. de. 9. Csepregi András; B u d a h e g y v id é k , X I I . ,  
T a r c s a y  V . u . 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. 
(úrv.) Takács József; du. 5. (családi) Kőszeghy Ta
más; du. fel 7. teológiai hallgató; X I I I . ,  K a s sá k  
L a jo s  u . 22. de. 10. (szuppl.) Bakay Beatrix; X I I I . ,  
F ra n g e p á n  u . 43. de. 8. (szuppl.) Bakay Beatrix; 
X IV ., L ő c se i út 32. de. 11. (úrv.) (szuppl.) Joób Máté 
teológus; X I V .,  G y a r m a t  u . 14. de. fél 10. (szuppl.) 
Joób Máté teológus; P e s tú jh e ly , X V ., T e m p lo m  t é r  
de. 10. Bízik László; R á k o s p a lo ta ,  X V ., J u h o s  u . 28. 
Kistemplom de. 10. Veperdi Zoltán; R á k o s s z e n tm i
h á ly ,  X I V .,  H ő s ö k  t e r e  de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
C in k o ta ,  X V I .,  B a t th y á n y  I . u . de. fél 11 . dr. Selmeczi 
János; M á ty á s f ö ld ,  X V I ., P ro d á m  u . 24. de. 9. dr. 
Selmeczi János; R á k o s h e g y , X V I I . ,  T e s s e d ik  tér de. 
9. (úrv.) Kosa László; R á k o s c s a b a , X V I I . ,  P é c e li  út 
146. de. 9. Fűké Szabolcs; R á k o s k e r e s z tú r ,  X V I I . ,  
P e s t i  ú t  111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; R á k o s li
get, X V I I . ,  G ó z o n  G y u la  u . de. 11. (úrv.) Fűke Sza
bolcs ; P e s ts z e n t lö r in c ,  X V I I I . ,  K o ssu th  t é r  3. de. 10. 
Havasi Kálmán; P e s ts z e n t im re ,  X V I I I . ,  R á k ó c z i ú t  
83. ref. te m p lo m  de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán; K isp e s t , X IX ., T e m p lo m  tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; K isp e s t , H u n g á r ia  ú t  3 7 . de. 8. Széli Bulcsú; 
P e s ts z e n te rz s é b e t ,  X X ., Ady E. u . 8 9 . de. 10. Győri 
János Sámuel; C s e p e l, X X I .,  D e á k  tér de. fél 11. 
Lehoczky Endre; B u d a fo k , X X I I . ,  J á t é k  u . 16. de. 
11. Solymár Gábor; B u d a ö rs ,  (ref. im a h á z )  de. 9. 
Solymár G ábor; T ö r ö k b á l in t ,  Szent Is tv á n  út de. 9. 
B u d a k e s z i  de. 8. Kőszeghy Tamásné

BÖJT 5. VASÁRNAPJÁN (JUDI- 
GA) az oltárterítő színe lila. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Jn  11,46-53; 
az igehirdetés alapigéje: Zsid 7,24-27.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Kossuth Rádió április 3-án, hétfőn 
13.30-kor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korál-ismertetést hallhatunk.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET lesz a Magyar Televízióban. Ápri
lis 9-én a TVl-en 11 órai kezdettel a 
virágvasárnapi istentiszteletet a celldö
mölki templomból közvetíti a Magyar 
Televízió, igét hirdet: Szebik Imre püs
pök.

. Április 2-án a TVl-en 15.35-kor 
Örömhír címmel egyházunk műsorát 
láthatjuk.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 18.00-tól, a 41 m-es rövidhullá
mon, 7115 kHz.
április 1. szombat: Van-e gyümölcse a 
missziónak? -  Pósfay György, 
április 2. vasárnap: A hónap igéje -  Gé
mes István.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagvtarcsa. Pf. 19.

I

J  O H  AIM INI U S
Németalföld a barokk orgona szülőhazája. 

Hollandia a digitális 
hangmintákkal működő 
JOHANNUS orgonáé

Á világon egyedülálló választékkal, 
korhű hangzással, legendás 

megbízhatósággal, szolid árakkal 
várjuk érdeklődésüket 
bemutatótermünkben: 

SPEED-EX Kft., 
a Johannus Orgonagyár 

magyarországi képviselője, 
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1. 

Tel.: I I 8-0768 vagy 118-0191. 
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!
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VIRÁG VASÁRNAP

Érettünk szenved. Szenvedése tehát nem arra való,
hogy siránkozzunk rajta. Krisztus Urunk azt akarja,

hogy örvendező hálával, hitvalló magatartással

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP Elet
köszönjük meg kegyelmét, hiszen benne megnyertük

bűneink bocsánatát
és Isten gyermekeivé lettünk

Luther
ÁRA: 30 Ft

Politikai ellenálló, vagy mártír?
ö tv e n  éve végezték ki Dietrich Bonhoeffert

MEGKOPOTT KINCSEK A BÖJTI ÚTON (6)

Tisztelet és hódolat
Mintha rég elmúlt volna, hogy a szülők vélemé

nyére adtak a gyermekek. Mintha néhány éve 
vagy évtizede nem kellett volna harcolni a hittan
óra elején a csendért, istentiszteleten az áhítatért. 
Mintha régen a legszegényebb ember is csak tisz
ta, ünnepi ruhában érkezett volna a templomba. 
Elképzelhetetlen volt a művirág, a műanyag a 
legszentebb helyeken, mert oda csak a legértéke
sebb és a legszebb kerülhetett. Idősödő édesapám  
még most is csak a saját munkával termesztett, 
saját kézzel összeválogatott virágcsokrot tudja 
igazából elképzelni az oltári vázákban. Hány asz- 
szony míves munkáját örökítik meg legszebb ol- 
tárterítőink templomainkban! Férfiak összefogá
sa tette rendbe templom- és temetőkertek bozó
tos, gazos, rendetlen világát. Lelkész-elődeink 
hányszor keltek fel korán reggel azért, hogy a 
parókia és környezete szép renddel fogadja az 
érkező híveket. A rozsdásodó templomkerítést el 
nem nézte volna a gyülekezet éveken keresztül. 
Szégyen lett volna a gyülekezetre, sőt, az egész 
falura nézve.

M a -  így szoktuk mondani -  más világot élünk. 
Kinek jutna erre ma az energiájából? Egyszerűbb 
megrendelni a munkát, és kifizetni a számlát. 
Csakhogy ebből a munkából -  minden célraveze
tő szakértelem ellenére -  hiányzik az az értékes 
alkotóelem, amit éppen Virágvasárnap lehetne 
megtanulnunk. A személyes részvétel. Megnézhe
tek egy eseményt a televízió képernyőjén, de ezzel 
nem vagyok részese az eseménynek igazán. Lehet 
hallgatni egy beteg testvér hangját telefonon, de 
így nehezebben válik személyes erő a vigasztalás
ból. Lehet üzenni valakinek a fejlett technikai 
eszközök lehetőségeinek maximális kihasználá
sával, de ettől igazi közösség még nem alakult ki.

Virágvasárnap nagy nap. A mi megközeh'té- 
sünk napja. Jézus annyira közeire jön az életünk
höz, hogy azt legmerészebb álmunkban sem tud
juk elképzelni. Arra az útra lép, amely földi ván- 
donlásunk poros, fárasztó útja. Az ő lépései így 
lesznek a mi lépéseinkké. Nem áttételesen, nem 
is távolról küld irányítást, hanem saját maga 
megy elöl, hogy aki indulni szeretne, az valóban 
el is induljon utána.

Van azonban még valami, amit ma nem szabad 
elfelejtenünk. A böjti út két utolsó megkopott 
kincse: a tisztelet és a hódolat. Talán ezek a 
legfontosabbak. E kettő nélkül csak látvány lesz 
a bevonulás. A kép pereg előttünk, de mi minden
képpen kívül és távol maradunk. Lemaradunk.

Egy régi tavaszi vasárnap délután jut eszembe. 
Kisgyerekként megszöktem otthonról, elmentem  
a körmenetre. Azóta sem tudom megmagyarázni, 
miért mentem oda, m f tetszett benne. D e az ün
nepben való részvétel illata, hangja, lépései és 
hangulata mind a mai napig átjárnak. Biztos, 
hogy a tisztelet és hódolat első nagy oktatási 
óráját éltem át a hulló virágszirmok és a zöldellő 
ágak mozgásában.

Bárcsak kerülne több saját munka, természetes 
anyag és személyes ajándék egyházunk virágva
sárnapján az oltárra, a gyülekezeti élet asztalára. 
Nem dicsekvő, gépies haUeluja kíséretével, hanem 
a tisztelet és hódolat őszinte hozsánna -  kiáltásá
val.

„Dicsérjétek az Urat Földön és a mennyben, 
Tisztelet és hódolat Szentségéről zengjen! 
Dicsérjétek hatalma Nagyságáért Istent,
Kinek dicső uralma Jóra vezet mindent.”

(49. ének 1. vers)

ÁLLOMÁSOK
A SZABADSÁGRA VIVŐ ÜTŐN

(Bonhoeffer önéletrajzi verse)

FEGYELEM
Kezdd a szabadság fölkutatását a fegyelemnél, 
tested, lelked is őrizd jól, zabolázzad a vágyat, 
hogy ne húzzon-vonjon majd ide, majd oda

téged.
Bizton uralkodjál a tagjaidon s elméden, 
csak ha engedelmesek, akkor visznek a célig. 
Ily fegyelemben nyiladoz ím a szabadság titka.

TETT
A helyeset tedd bátran és ne az óhajtottat.
Mért lesed a lehetőt? A valót kell megragadnod. 
Gondolat árja sodor? Csak tettben él 

a szabadság!
Törj k i tétovaságodból, események zúgnak,
Isten igéje, hited hordoz, megtart a viharban, 
és a szabadság ujjongásra készteti lelked.

Bonhoeffer: „A legnagyobb, amit 
a testvérnek adhatunk, hogy 
meghallgatjuk”

SZENVEDÉS
Fordulat áll be. Serény kezeid megkötve.

Árván,
bús tehetetlen nézed tetteid estét -  hulltát.
Ámde föleszmélsz s jobbodat ejted nálad

erősebb
Kéz tenyerébe csöndesen, állhatatos lélekkel. 
Lám egy pillanatig a tied lehetett a szabadság, 
s máris nyújtod odább: fénnyel koszorúzza meg

Isten!

HÁLÁL
Ünnep, jöjj, amidőn a szabadság fénylik örökre! 
Jöjj te, halál -  múlandó testnek oldva bilincsét, 
döntve falát vakká homályosuló léleknek, 
hadd lássuk, amit eddig elirigyelt a sorsunk! 
Tett, fegyelem, kín -  mind utadon, szabadság,

Végül
halván, Isten színe előtt igazán a miénk vagy!

Fordította: Scholz László

Dietrich Bonhoeffer német evan
gélikus lelkészről és teológusról ha
lálának ötvenedik évfordulóján 
szerte a világon megemlékeznek. 
Századunk e keresztyén mártírjá
nak egyik emléktáblájánál még II. 
János Pál pápa is megilletődötten 
állt meg. Volt idő, amikor Bonhoef- 
ferről, a Hitler elleni összeesküvés 
egyik résztvevőjéről csak mint poli
tikusról beszéltek. A hitvalló egy
ház listáján -  melyen azon bebörtö- 
nözöttek neve szerepelt, akikért 
imádkoztak — az ő neve nem szere
pelt. Egyházi körökben eleinte in
kább az ifjúság kezdeményezte a 
megemlékezést, hisz az ifjúságnak 
különös affinitása van a szó és a tett 
egysége, a keresztyén hit és a vüá- 
gért való felelősség iránt. Érthető az 
ifjúság érdeklődése, hiszen Bon
hoeffert, „az eljövendő -  cselekedve 
gondolkodó -  generáció” sorsa iz
gatta. 0  a jövendő egyháznak akart 
„szolgálatot tenni” -  amely a szeku
larizált világban Isten hallgatásá
nak közepette Isten bátorító „meg- 
vidámító, m ^újító” szavát hallatja 
-  amely életformájában önmagán, 
túl utal Arra, Akinek szolgálatában 
szabadul fel felelős szolgálatra, se
gítésre a társadalomban „az adott 
helyen.”

Valóban felelős életet élt. Olyan 
korban, amikor újból fellángolt a 
nacionalizmus, ezzel együtt a faj
gyűlölet és a militarizmus, szembe
fordult az erőszakkal és minden 
erőszakoskodással. Döntő kérdést 
jelentett számára a Jézussal való ta

lálkozás. így vall erről: „Jött valami 
nagy fordulat az életemben, először 
jutottam igazán a Bibliához. Nagy 
felszabadultság volt ez, a keresztyén 
pacifizmus, amely ellen harcoltam, 
magától értődővé vált számomra..."
-  erről egykori tanítványaként 
1932-33-ban többször beszélget
tünk. Erre visszatekintve, agnoszti
kus testvérének ezt írja: .Megtalál- 
tafii az igaz utat, nagyon boldoggá 
tesz, igazán akkor lennék becsületes, 
ha a Hegyi beszédet valóban komo
lyan venném. Vannak dolgok, ame
lyekért érdemes kompromisszum 
nélkül kiállni, s nekem úgy tűnik, ez 
a béke, a szociális igazság, avagy 
tulajdonképpen maga Krisztus..." 
Küzdött is az ökumenikus mozga
lomban a feszültségek feloldásáért, 
mozgósította az egész világ keresz- 
tyénségét. Ahogy a gyűlölet lángjai 
magasra csaptak, látta azonban, 
hogy a békét nem lehet erőszak- 
mentesen megvalósítani. A polgári 
és katonai ellenállókkal együtt 
szükségesnek látta a szörnyűségek 
és a háború megakadályozására 
Hitler félreállítását, ami közelebb 
hozhatja a békét. Ezt a lépést ke
resztyén felelősséggel még mások 
helyett is vállalta, tudva azt, hogy 
ez az életébe kerülhet.

A Hegyi Beszéd üzenetét a „Kö
vetés" című könyvéből ismerhet
jük meg. Ezt magyar fordításban 
sajtóosztályunk ez évben kiadja. 
Jelentős etikai, teológiai felismeré
sei az „Etika" című könyvében és 
a fogsági levélgyűjteményben ta
lálhatók. Bonhoeffer ezen — és 
egyéb munkáiból a legjelentősebb 
részeket válogatta össze O. Du- 
dzus. Eléggé illetékes is erre, mivel 
4000 oldalon publikálta Bonhoef
fer írásait. Magyar fordításban 
„ Válogatás Bonhoeffer legismer
tebb műveiből" címmel a Sajtóosz
tálynál jelent meg. (1988.)

Néhány szót a végkifejletről. 
„Közölje kérem, hogy ez a vég, de 
számomra a kezdet is” -  ezt az üze
netet küldte az akasztás előtt Beli
nek, Chichester püspökének egyik 
fogolytársával Best angol kapi
tánnyal. Éppen Schönebergben egy 
iskolateremben volt, amikor el
hangzott a foglár parancsa: Bon
hoeffer fogoly, készüljön, jöjjön ve
lem. Az ideiglenes börtönből a flos- 
senbürgi koncentrációs táborba 
szállították, s másnap, 1935. április 
9-én ki is végezték.

A tábori orvos utólag így szá
molt be az utolsó órákról: „Hétfőn 
reggel 5 és 6 óra között kivezették 
a foglyokat, köztük Canaris tenger
nagyot, Oster tábornokot, Sack bi
rodalmi törvényszéki tanácsost, s 
felolvasták a hadbírósági ítéletet. 
A barakképületben az egyik szoba 
nyitott ajtaján át láttam Bonhoeffer 
lelkipásztort a rabruha levétele 
előtt, amint térdenállva bensősége
sen imádkozott Urához. Mélysége
sen megrendített engem e rendkívül 
szimpatikus ember nagyon átérzett, 
a meghallgatás bizonyosságát su
gárzó imája. A kivégzőhelyen is 
mondott még egy rövid imát. Aztán 
bátran, nyugodtan lépett fel a bitó
fához vezető lépcsőre. A halál né
hány másodperc múlva bekövetke
zett.”

Bonhoeffer a feltámadás remény
ségének tudatában halt meg. Még 
előző nap -  húsvét utáni vasárnap 
volt ez -  fogolytársainak kívánságá
ra a schönebergj iskola termében 
áhítatot tartott a hermhuti testvér- 
közösség bibliaolvasó útmutatójá
nak ótestamentomi és újtestamento- 
mi igéjéről: „az ő sebei árán gyó
gyultunk meg”, illetve „Áldott a mi 
Urunk Jézus Krisztus Istene és Aty
ja, aki nagy irgalmából újjá szült 
minket... élő reménységre”

Passió és Húsvét, szenvedés és 
feltámadás -  erről már szólt abban 
a költeményben, amely mély bizo
nyosságáról tanúskodik:

lr£s nyújtsad bár a nehéz kelyhet 
nekünk,

kínnal, keservvel csordultig telit, 
hálásan vesszük, zúgolódás nélkül, 
és áldjuk érte drága kezeid."

Beteljesedett reménysége. Barát
jának, E. Bethgenek írta: „Isten 
keze és vezetése olyan megrendithe- 
tetlen bizonyosság számomra, és re
mélem, hogy ebben a bizonyosság
ban mindig meg is fog őrizni... So
hase kételkedj abban, hogy az utat, 
amelyen Isten vezet, hálásan és bol
dogan járom."

A költemény az időközben na
gyon ismertté vált versszakkal feje
ződik be:

„A jó hatalmak csodás fejtekében 
vigasszal várjuk azt, ami még jöhet, 
Isten velünk van reggel és az éjben, 
S  tudjuk, mindennap szent keze 

vezet.”

Lehel Ferenc

A halálról és a feltámadásról
A megemlékezéskor szólaljon meg maga Bonhoeffer is. A nagyhétre való tekintettel két rövid levélrészletét 

közöljük, melyben a halál és a feltámadás kérdéseit saját életével ütközteti.

A feltámadás által 
a földre utasítva

Dr. Szabó Lajos

Az ótestamentumi hit, szemben minden más keleti 
vallással, nem váltságvallás, mégis a keresztyén vallást 
váltságvallásnak mondják. Nincs itt egy kardinális té
vedés, melynek nyomán Krisztust az Otestamentumtól 
elválasztják és a váltságmítoszok felől értelmezik? Arra 
az ellenvetésre, hogy az Ótestamentumban a váltság 
(Egyiptomból és később Babilonból) döntő jelentősé
gű, azt válaszoljuk, hogy itt a váltság a történelemben, 
tehát életünk határának innenső oldalán megy végbe, 

.míg egyébként a váltságmítoszok célja mindenütt a 
halálnak mint határnak a legyőzése. Izrael Egyiptom
ból szabadul meg, hogy mint Isten népe a földön, Isten 
előtt éljen. A váltságmítoszok történelmietlenül egy 
halál utáni örökkévalóságot keresnek. M ár most azt 
mondják: a döntő, hogy a keresztyénségben a feltáma
dás reménysége hirdettessék meg, s ezzel valódi váltság
vallás jö tt létre. A súlypont a halálon túlra esik. A hibát 
és a veszélyt éppen ebben látom. A megváltás itt: meg
váltás a gondoktól, az ínségtől, az aggodalmaktól, a 
vágyaktól, a bűntől és haláltól; megszabadítás egy jobb 
túlvilágra. Vajon ez lenne valóban az evangélium és Pál 
apostol bizonyságtételének a lényege? Én kétlem ezt!
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a mitológiaitól, hogy az embert egészen új, az Ótesta
mentumhoz képest még kiélezettebb módon, a földön 
való életre irányítja, abba állítja be. A keresztyén em
bernek -  szemben a váltságvallás híveivel -  nincs utolsó 
lehetőségként kiút a földi feladatokból és nehézségek
ből az örökkévalóságba, hanem az életet el kell szen
vednie és a poharat ki kell ürítenie, mint Krisztus („én 
Istenem miért hagytál el engem” ?). Amennyiben ezt 
megteszi, a Keresztre Feszített nála van és ő Krisztus
nál. Nem szabad tehát e világot idő előtt hatályon kívül 
helyezni. Ez közös az Újtestamentumban és az Ótesta
mentumban. A váltságmítoszok az emberi élet behatá- 
roltságának megtapasztalásából [határhelyzetekből] 
keletkeznek. Krisztus azonban az embert életének kö
zepette ragadja meg.

1944. VI. 27.

A halál legyőzéséről
Ezekben a napokban -  húsvét előtt és után -  az „Új 

ének” című énekgyűjteményt átlapozva újból és újból 
világossá válik számomra, hogy az énekben kifejezett 
húsvéti örömöt neked köszönhetem. Egy éve nem hal
lottam koráléneket. Milyen különös az, hogy a belső 
füllel meghallott zene, ha ennek egészen átadjuk ma
gunkat, csaknem szebb lehet a testi füllel meghallott-
w ó l_P o A /lo lo fA P O ti ♦íc'rio_c o lo lr  IttVinllilr___________ c Ki t a _

nyos mértékben „új testet” nyer. Csak néhány darab 
van, amelyet úgy ismerek, hogy belülről tudom meg
hallani, de éppen a húsvéti énekeknél különösképpen 
sikerül ez.

Húsvét? Tekintetünk inkább a meghalásra, mint a 
halálra esik. Fontosabb számunkra, hogyan boldogu
lunk a meghalással, mint az, hogyan győzzük le a 
halált. Szókratész erőt vett a meghaláson. Krisztus 
legyőzte a halált. Az eschatos echtros, az utolsó ellensé
get (lK or 15,27). A meghalással boldogulni távolról 
sem jelenti a halállal való megbirkózást. A meghalás az 
emberi lehetőségek területére tartozik, a halál legyőzése 
azonos a feltámadással. Nem az ars moriendi -  a meg
halás művészete -  hanem a Krisztus feltámadása felől 
áradhat új tisztító szél a jelenlegi világba. Itt van a 
válasz arra: dós moi pou stó kai kinésó tén gén -  adj 
nekem egy szilárd helyet, ahol megállhatok és én meg
mozdítom a földet. Ha néhány ember ezt igazán hinné 
s ez meghatározná cselekvésüket, sok minden máskép
pen lenne. A feltámadásból élni tulajdonképpen ez a 
húsvét. Nem gondolod-e, hogy a legtöbben nem tud
ják, hogy tulajdonképpen miért is élnek, vagyis életük
nek értelmét. A perturbatio anomorum -  a szellem zűr
zavara -  rendkívül elhatalmasodik. Öntudatlan vára
kozás ez a feloldó, felszabadító Igére. Azonban még 
nincs itt az ideje az Ige meghallásának, de ez jönni fog 
és ez a húsvét talán egy az utolsó nagy alkalmak közül,, 
hogy jövőbéli feladatainkra felkészüljünk.

lq 11_m_i i
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Nem tudom, mit jelent éhezni -  
mindennap kerül elég étel az asztalunkra. 
Nem tudom, milyen a kínzás után 
a sajgó sebeket törölgetni -  
vigyázó, gondos kezek vesznek körül. 
Nem tudom, milyen üldözöttként élni -  
este mindig a fűtött lakás vár rám.
Mikor a tévében látom az éhezőket, 
a sebesülteket, az üldözötteket, nem 
tudom beleélni magam a helyzetükbe.
De őszintén szólva nem is szeretném 
megtudni, mit is érezhetnek.

Te pedig, Jézusom emberré lettél, 
hogy részed legyen a fájdalmunkban, 
az üldözöttségünkben és a könnyeinkben. 
Csodálattal olvasom Bibliámban a 
szenvedésedről szóló történetet.
Hogy mi mindent vállaltál értünk! 
Csodálattal mondok köszönetét: 
Köszönöm, Isten Fia, az emberségedet!

BIBLIAI „K I-K ICSO DA”

Lázár
Bétáméban, egy kis településen Jeruzsálemtől fél órányi 

járóföldre, élt három testvér: Mária, Márta és Lázár. Az 
evangéliumokból megtudhatjuk, hogy Jézus nagyon szíve
sen töltött náluk alkalomadtán egy kis időt. Egyszer példá
ul, amikor náluk járt, Márta igyekezett őt elhalmozni min
den finomsággal, míg Mária csak ott ült Jézus mellett, és 
hallgatta a Mestert. Amikor Márta felháborodott azon, 
hogy Mária nem segít, Jézus védelmére kelt Máriának.

Egy alkalommal Jézus szomorú hírt kapott a kedves 
barátok felől: Lázár, akit Jézus annyira szeret, beteg. Jé
zus másnap el is indult, hogy meglátogassa a betániai 
ismerősöket. Mire azonban megérkezett, Lázár már négy 
napja halott volt. Márta és Mária szomorúan fogadták a 
„későn érkezett” Mestert: „Uram, ha itt lettél volna, nem 
halt volna meg a testvérünk.” Jézus lelkében igen felin
dulva megkérdezte: „Hová helyeztétek őt?” Majd mikor 
megállt a sír előtt, hangosan felkiáltott: „Lázár,jöjj ki!” 
És Lázár, aki halott volt, újból életre kelt.

Néhány nappal a nagyheti események előtt, azelőtt, 
hogy Jézust elfogták, elítélték és keresztre feszítették, is
mét meglátogatta a betániai kedves barátokat. Lázár Jé
zussal és más vendégekkel ült az aszalnál, Márta, a szor
gos háziasszony felszolgált, Mária pedig drága nádruske- 
netet vett elő, és megkente vele1 Jézus lábát. Amikor ezért 
egyes tanítványok pazarlással vádolták őt, Jézus Mária 
védelmére kelt: „Hagyjátok őt, hogy megtegye, mert a 
szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek min
dig veletek!”

Jézus már tudta, mi vár rá. Tudta, hogy elközelgett az 
óra, amikor elárulják, elfogják, megszégyenítik, és ke
resztre feszítik. Hogy harmadnapra feltámadjon, és hir
desse : úr Ő minden nyomorúság felett, és képes leoldani 
még a halál bilincseit is!

FERI B Á C SI JÁTÉK AI

„Hol van megírva”

□ □ □ □ □  □ □ □ ,  
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Jézus mondja:

Meg nem hallgatott imádságok

Egy korábbról már ismert feladvány megoldására biztatlak 
benneteket! Egy ismert mondatot kell megtalálnotok az Újszö
vetségben. A mellékelt ábrán minden téglalap a keresett mondat 
egy-egy betűjét jelöli. Hétről hétre megadok egy-egy magán
hangzót, amely a keresett igében szerepel. A játék négy héten 
keresztül tart majd. Segítségként elárulom, hogy a hetente közölt 
magánhangzókat ábécé-sorrendben ismertetem.

Most az „a” betűk vannak soron. Azok, akik hamar rábuk
kannak 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: Ki mondja és kinek a fenti mondatot ?
Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dátumát köve

tő keddig adjátok postára!

A „3x3” fedőnevet viselő játék megfejtői
Valóságos megfejtésáradat érkezett a feladványra, amelyben 

bibliai idézetekhez képeket kellett párosítanotok. A három mon
dathoz három-három képet. Azt fogadtam el 9 pontos megfej
tésnek, ahol minden kép a megfelelő mondat mellé került! így az 
első mondathoz a 4,7,8; a másodikhoz az 1,2,5; a harmadikhoz 
pedig a 3,6,9.

A helyes megoldást beküldők névsora a következő:
9 pontos: Bánki Renáta (Inota); ifi. Bors Zoltán (Felpéc); 

Davidovics Ágnes (Budapest); Donath Ferkó (Ózd); Fancsali 
Ifjúsági Kör; ülés Adél (Egyházasdengeleg); Németh Anita (Já- 
nosháza); ifi. Szabó Pál (Kölesd); Sznopka Ágnes és Csaba (Pi
lis); Ambrus Dániel, Bah Veronika, Farkas Boglárka, Fülöp Ba
lázs, Grdber Balázs, Márton Dániel, Mendel Katalin, Mihalik 
János, Németh Balázs, Németh Edina, Németh Nikolett, Páli 
Krisztina, Portschy Ádám, Sebestyén Bálint, Verebes Zsolt 
(mindannyian Celldömölkről);

8 pontos: Nuszpel Mónika és Krisztián (Soltvadkert);
7 pontos: Grósz Eszter (Nagybörzsöny); Világi Dávid (Győr);
3 pontos: Németh Csilla (Somlószőlős).
Mindnyájatoknak gratulálok!

„Erőt kértem Istentől, hogy ered
ményesen dolgozhassak, segítsége 
elmaradt, hogy megtanuljak aláza
tosan engedelmeskedni.

Egészséget kértem Istentől, hogy 
valami nagy dolgot alkothassak. O 
ezzel ellentétben meghagyta töré
kenységemet, hogy valami neme
sebbet teljesítsek.

Gazdagságért fohászkodtam, 
hogy boldog legyek, 0  azonban sze
génységre ítélt, hogy bölcs lehessek.

Hatalmas kértem, hogy tisztelje
nek az emberek, Isten azonban 

■ gyengévé tett, hogy utána vágya
kozzam.

Olyan dolgokat kívántam, ame
lyek megvidámítják életemet, Isten 
azonban olyan szivet adott, ami 
mindennek tud örülni.

Barátokat kerestem, hogy meg
meneküljek a magánytól, Isten 
azonban megtanított minden em
bert testvérként szeretni.

Semmit sem kaptam azokból, 
amiket kértem, de minden remé
nyem beteljesült.

Akaratom ellenére minden titkos 
imám meghallgatást nyert, minden 
ember között én lettem a leginkább 
mgajándékozott."

A New York-i mozgássérültek 
rehabilitációs központjának falán 
olvasható ez a felirat. Egy névtelen 
beteg -  beteg? -  hitvallása. Elgon
dolkozom: vajon mi mit kérünk és 
mit kapunk? Elfogadjuk-e a tényt,

hogy egytől egyig megajándéko
zottak vagyunk: Es azt az ígéretet, 
hogy minden reményünk beteljesül 
-  kételkedésünk, kicsinyhitűsé- 
günk ellenére? Hiszen nem cseké
lyebb hatalmasság, mint maga Is
ten ígéri ezt! És ő  valóban meg
tartja a szavát.

Lehet-e ez a néhány mondat az 
én hitvallásom is? Mindannyiun
ké? „Semmit sem kaptam azokból, 
amiket kértem, de minden remé
nyem beteljesült.” Olyan sok min
dent kérünk. Benyújtjuk a rende
lést -  a hosszú listát, és elvárjuk, 
hogy a „Kívánságteljesítő” min
dent, az utolsó pontig, tételek sze
rint megadjon. És mi van, ha ő  
másképp gondolja? Rögtön két
ségbeesünk: nem is figyel imádsá
gunkra, elengedi a füle mellett; 
ennyire nem számítunk, ilyen ke
véssé vagyunk fontosak neki? Egy
általán, érdemes kémünk, egészen 
más, netalán semmi eredménye 
sem lesz?

Mit kérünk? Eredményeket, si
kert, gazdagságot, egészséget, hatal
mat, hódolókat, boldogságot... Mit 
kérünk? Uram, csak ide ne küldj, 
csak ettől az idegeimen táncoló em
bertől szabadíts meg, csak ezt vagy 
azt ne kellene megtennem, csak most 
az egyszer maradjon titokban az 
igazság... Ezt ő  így nem akarja!

Úgy teljesíti kéréseinket, hogy 
nem úgy, és nem akkor adja meg, 
amikor mi úgy gondoljuk, itt lenne 
az ideje, vagyis: most azonnal; ide

nekem, de rögtön. És mégis -  ígé
rete szerint -  beteljesíti reménysé
geinket, és még azokon felül is 
megajándékoz.

Erőt ad arra, hogy felülkereked
jünk félelmeinken, szorongató 
gondjainkon, önmagunkon. Alá
zatot plántál belénk, hogy tudjunk 
hátulról elsők lenni, meghagy töré
kenységünkben, hogy még jobban 
kezébe tegyük sorsunkat.

Amikor Tristan Bemard francia 
írót a német Gestapo letartóztatta, 
ezt mondta feleségének: „A félelem 
ideje lejárt, a remény korszaka kez
dődik". Nekünk sem kell kétségbe
esnünk: nem hallgatja meg, nem 
teljesíti kéréseinket! Ellenkezőleg, 
reménységünk lehet, hogy többet 
és jobbat ad, mint gondolnánk. 
Még a legreménytelenebb helyze
tekben is.

Valaki egyszer azt tudta monda
ni: legyen meg a Te akaratod, 
Atyám, és végigjárta értünk a halál 
útját. A kereszt azt is hirdeti ne
künk: a félelem korszaka lejárt, a 
reménység ideje következik. A mi 
reménységünké, hogy törékenysé
günk, szegénységünk, gyengesé
günk, kétségeink ellenére megaján
dékozottak és ajándékozók lehe
tünk. Mert örvendező szívet, test
véreket készített nekünk az Isten, 
hogy növekedhessen bennünk a re
mény, és kitáruljon az életünk a 
másik, a Testvér felé.

V. Gy.

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány
ösztöndíjpályázata

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Az Alapítvány ösztöndíjainak 
célja a magyar protestantizmus 
hitbeli, erkölcsi és művelődési 
örökségének ápolására, gazdagítá
sára magas színvonalon képes pro
testáns értelmiségiek nevelésének, 
tanulmányainak támogatása, szo
ciálisan hátrányos helyzetű tehet
séges diákok kiválasztásával.

Az Alapítvány 1991-1993-ban 
öt alkalommal mintegy háromszáz 
diáknak megközelítően két millió 
forintot juttatott ösztöndíjként. 
A tevékenység folytatásához szük
séges kellő banki és egyéni befize
tések megcsappanása miatt azon
ban az 1994-es naptári évben az 
újabb ösztöndíjpályázatok meg
hirdetése kényszerűen szünetelt, a 
jelenlegi pénzügyi helyzetben pedig 
csak a korábbi feltételek megszigo
rításával lehetséges.

Az Alapítvány olyan középisko
lai tanulók, illetőleg közép- és álta
lános iskolai tanárjelölt egyetemi 
és főiskolai hallgatók pályázatát 
várja, akik az 1994/95-ös tanév el

ső félévében (őszi szemeszterében) 
a jelenlegi értékelési rendszerben 
4,7-es vagy annál magasabb tanul
mányi átlagot értek el, továbbá 
szociális helyzetük (szüleik, eltar
tóik anyagi lehetősége) csak igen 
nagy nehézségekkel teszi lehetővé 
iskoláztatásukat. Pályázni lehet 
bármily típusú intézményből, egy
házi, állami, önkormányzati fenn
tartású iskolákból egyaránt.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. önéletrajzot, mely őszintén, a 

valóságnak megfelelően mutatja a 
szociális helyzetet;

2. Tanári és/vagy lelkészi aján
lást, mely szmélyes ismertséget 
tükröz (Az Alapítvány az egyházi 
kötődést önkéntes, belülről fakadó 
nevelési célnak és nem formális 
előfeltételnek tekinti);

3. A kívánt tanulmányi eredmé
nyeket igazoló dokumentumokat.

A pályázók fokozottan ügyelje
nek a szükséges mellékletek össze
állítására, mert bármelyik hiánya

automatikusan a pályázat elutasí
tását vonja maga után. Az Alapít
vány elsődlegesen olyan fiatalokat 
támogat, akik más alapítványok
tól és szervezetektől nem kapnak 
ösztöndíjat.

A jelenlegi pályázat az 1994/95- 
ös tanév első félévére (őszi sze
meszterére) szól. Beadási határide
je: 1995. május 2. A határidő után 
postára adott pályázatok nem ve
hetők figyelembe.

Cím: Magyar Protestáns Tanulmá
nyi Alapítvány. 1117 Budapest Ka
rinthy F. u. 13. m/6. (Az Alapít
vány számlaszáma: Banque Indo- 
suez, 1088 Bp. Rákóczi u. 1-3. 
Magyar Protestáns Tanulmányi 
Alapítvány 2Q0105)

KIEGÉSZÍTÉS A KONFEREN
CIÁKHOZ: A Piliscsaba 2. számú 
(P2) (augusztus 6-12.) országos if
júsági konferencia vezetője Szeve- 
rényi János lesz.

AUSSTELLUNG EXHIBITION 
KIÁLLÍTÁS

TÖRÖK JÁNOS 
naiv festőművész

naive Maler naive painter

1995. március 10.-24.
HOTEL MERCURE '  BUDA

Budapest, /. Krisztina b t. 4-1-43.

A kiállítást szervezte: "RÓZSA " GALÉRIA
Bp. 1. Szentháromság u. 15. 
tel: (36-1) 155-68-66

A  v i l á g  t e l e  v o l t  k é p í r ó  a s s z o n y o k k a l  é s  f a 
j i * * -  r a g ó  e m b e r e k k e l ,  n é p b a l l a d á k k a l ,  d a l o k 
k a l ,  t e r e m t é s -  é s  h a l á l m í t o s z o k k a l  é s  n é p m e s é k 
k e l .  V i g y á z z u n k ,  h o g y  k i  n e  h a l j a n a k  a z  é n e k l ő  
n é p e k ,  a  m í t o s z a l k o t ó  n é p e k ,  a  k é p í r ó  a s s z o n y o k  
é s  f a r a g ó  e m b e r e k ,  m e r t  a z  e m b e r  h a l  k i  v e l ü k .  
Ő r i z z ü k ,  g y ű j t s ü k ,  t e r j e s s z ü k  m ű v e i k e t ,  t a n u l j u n k  
t ő l ü k ,  l e g y e n  e l e v e n  l e l k ü n k  e l e v e n  r é s z e  a  n é p  
l é t t ő l  e l  n e m  k ü l ö n ü l t  m ű v é s z e t e ,  a m e l y  ö n m a g á t  
m o n d j a ,  m i n t  a  t e r m é s z e t .  S  é p p  e z é r t  b i z o n y o s s á 
g a  a  m ú l t n a k  é s  a  m a r a d a n d ó s á g n a k . ”

Ju h ász  F erenc  közel harminc esztendeje 
hívta fel a figyelmet a magyar kultúra egy ki-

Gondolatébresztő kiállítás 
-  népi értékek megmentése

csíny, de nem jelentéktelen részére, a népi alko
tóművészekre. Azokra a sokszor nagyon is egy
szerű emberekre, akik nem ismerték nagy művé
szek alkotásait, hiszen talán át sem lépték a 
falujuk határát, dolgoztak hajnaltól estig, de 
szabad perceikben, a pihenés, a tűnődés óráiban 
valamiben -  talán nem is tudatosan -  kifejezték 
érzéseiket, gondolataikat. Keresték a szépet, a 
jót, az igazságot -  rajzoltak, festettek, faragtak, 
daloltak sajat maguk örömére, úgy, ahogy 
R em ényik  S án d o r írta versében:

„Hogy jő az ihlet? Ezt kérdezte tőlem >
Kíváncsin valaki.
Hát -  néha úgy jő, mint a langy eső,
És néha, mint a villám...”

Az ő helyüket kereste Ju h á sz  F e ren c  is a 
magyar kortársművészetben. Bizonyítani kívánta, 
hogy a naiv művészet is része a modem művészet
nek: szívből, lélekből fakadó jelenségek, tárgyak. 
A privatizáció előretörése folytán ennek a művészet
nek is lett „privát” támogatója. S zabó  C silla  
népművelő pedagógus 1992 tavaszán egyéni vál
lalkozóként hozta létre a „Rózsa” Galériát, ha
zánk első magán naiv művészeti galériáját, azzal 
a céllal, hogy a háttérbe szoruló régi közösségi 
együtteseknek, népművészeti köröknek, hazai és 
határon túli magyar képzőművészeknek bemu
tatási és érvényesülési lehetőséget biztosítson.

Sokan talán nem is tudják, milyen örömet 
jelent messzi falvak öregeinek, ha megszólaltat
ják őket, érdeklődnek életük után. „Ugye, én 
most örökséget adtam, kedveském?” -  kérdezte 
Somogybán a 86 éves Margit néni, amikor egy 
oltárkép versbe szedett történetét mondta el 
magnómra. Sokszor éreztem magam is, hogy

kincsre találtam, dalban, versben, Bibliák első 
oldalára írt ajánlásokban, bejegyzésekben. 
Mennyi verset, kedves mesévé alakított igaz tör
ténetet jegyeztem fel gyűjtés közben és milyen 
boldogan nézték, hogy papírra kerül és majd a 
rádióban elhangzik, amit ők még az „Édestől”, 
a „Szülétől” vagy az Apótól hallottak (szándé
kosan írtam nagy kezdőbetűket, mert a hangjuk
ból áradó tisztelet is ezt kívánta!). „Büszke va
gyok, hogy én is adhattam valamit magának. 
Vóna ilyen öröksége a Pista bá’nak is, csakhogy 
szegényhez el kell menni, mert már nem tud kikeve
redni a házacskájából. A falu szélen lakik kis cse
lédeivel (gyerek, unoka), az öreg harangozó elkí
sérné, az ráér m ár...” Az öregek, messze falvak 
lakói szívesen kitárulkoznak, ha látják, hogy 
értékelik az ő „tudományukat”. Szívük, lelkűk 
benne van az ízesen formált mondatokban.

Ezért is mentem szívesen a Rózsa Galéria kiállí
tására, mert a kiállított képek, emléktárgyak is 
kincseket rejtenek, öreg fiókok rejtett kincsét, s a 
színes festmények régi szép hagyományokat, ünne
peket elevenítenek fel, a családot, a falvak kis kö
zösségét összekapcsoló ünnepeket, ünnepi szoká
sokat. Sok színes virág, falusi udvarok gyümölcs
fákkal, háziállatokkal -  festőik, rajzolóik a maguk 
évszázados életét, mindennapjait, ünnepeit örökí
tik meg úgy, ahogy az Arany János „Családi kör” 
című versében festette le.

A Rózsa Galéria kiállításait kiállítótermeken 
kívül szállodákban, kamaratermekben rendezik, 
népművészek bemutatkozásával gazdagítva.

Schelken Pálma

JE L E N T K E Z É S  
N Y Á R I K Á N T O R K É P Z Ő  

T A N F O L Y A M R A

Tanfolyamok időpontja:
I. június 26.-július 15-ig, háromhetes 

II. július 17-29-ig, kéthetes 
Hl. július 31.-augusztus 19-ig, háromhetes.

A tanfolyamok részvételi díja: 
kéthetes tanfolyamokon 6500 Ft, 

a háromheteseken 10 000 Ft 
A jelentkezési határidő: május 1.

A jelentkezéseket „Evangélikus Kántorképző 
Intézet 2151 Főt, Berda József u. 3.” címre 
keD küldeni. A jelentkezéshez csatolni kell 

a lelkészi ajánlást, az először jelentkezőknek 
életrajzot, valamint annak leírását, hogy 

milyen zenei tanulmányokat folytattak eddig. 
Elsősorban a zenei előképzettséggel 

rendelkezőket van módunkban felvenni.
A felvételről vagy annak elutasításáról 

értesítést küldünk.
Evangélikus Kántorképző Intézet 

vezetősége



Evangélikus Élet 1995. á p r i l is  9.

M ilyen lesz a jövő evangélikus értelm isége?
-  B eszélgetés dr. Vajda Ferenc fasori igazgatóval -

A m aifelgyorsult világban felnövekvő ifjúság már igen korán, szinte 
az iskola kapujában versenyhelyzetben találja magát. A z  utóbbi évek- 
ben ezért erősen felértékelődött az iskolák szerepe, s egyre nagyobbá 
válnak a színvonalbeli különbségek közö ttük. H a tetszik, ha nem, 
számolni kell a ténnyel, hogy egyes gim názium okból szinte m indenkit 
felvesznek egyetemre, m ásokból viszont alig egy-két diákot. Jóleső  
érzéssel, jogos büszkeséggel mondhatjuk, hogy a Fasori Gimnázium  -  
lassan felnőve ragyogó múltjához -  immár az előbbi csoportba tarto
zik. A z  elmúlt tanévben érettségizett d iákok több m int 70 százalékát 
elsőre fe lve tték  egyetemre, főiskolára, és várható -  a korábbi egy-két 
év tapasztalatainak megfelelően -  hogy egy-két éven belül a többiek
nek is sikerül. Igen nagy a roham minden évben, a je len tkezők száma  
két-háromszorosa a felvehetőknek. Mostanra már a leendő kis elsősök 
névsora is összeállt. A  „nagy” elsősök, vagyis az ötödikesek -  hiszen 
nyolcosztályos gimnáziumról van szó -  már hónapokkal előbb túljutottak 
a felvételin. A  felvételi vizsgák tapasztalatairól beszélgettünk dr. Vajda 
Ferenc igazgatóval.

-  S o k  boldog gyerek és szülő, 
de még több szomorú család is 
kézhez kapta  ezekben a napok
ban az eredményt közlő  levelet. 
A z  előbbieknek gratulálhatunk, 
ám az utóbbiak keserűségét is 
meg lehet érteni...

-  Bizony, nekünk sem volt jó 
érzés a többséget elutasítani. 
Különösen olyankor, amikor 
egyébként jó képességű gyerek
ről volt szó. így is túlléptük a 
megengedett kereteket. A két el
ső osztályba tavasszal 171 je
lentkezőből 60-at vettünk fel. 
A két ötödik osztályba, ahová 
nyolc általános után jelentkez
hettek, 77 gyerek jutott be, a túl
jelentkezés itt kétszeres volt. Ez 
azt jelenti, hogy csaknem két
százjelentkezőnek kellett nemet 
mondanunk. Gyakran olyanok
nak is, akiknek evangélikus ősei, 
vagy éppen egyházi szószólója 
volt... Csak a gyerek képességei
re, intellektuális érdeklődésére, 
eredményeire lehettünk tekin
tettel.

-  E z újra fe lve ti az ilyenkor 
gyakran előkerülő kérdést: evan
gélikus iskola vagy elitiskola a 
Fasor?

-  Ha nagyon röviden akar

nék válaszolni: evangélikus elit
iskola. Mint ahogyan mindig is 
az volt. De ez azért egy kis ma
gyarázatot igényel. Szívből 
együttéreztem a síró anyákkal, 
könyörgő nagyapákkal, akik 
azt bizonygatták, hogy a gyerek 
nagyon értelmes, csak lámpalá
zas, meg hogy mennyire szeret
nék, ha evangélikus nevelést 
kapna, ha keresztyén értékren
dű iskolába járhatna... De meg 
kellett mondanom nékik, hogy 
senkinek nem tenne jót, ha vala
kit sajnálatból felvennénk. Ez az 
iskola evangélikus, vagy ahhoz 
közelálló szellemiségű értelmisé
gieket nevel. Nagyon magas a 
követelmény, kemény munkát, 
kitartást és élénk szellemi érdek
lődést kíván meg a diákoktól 
négy vagy -  nemsokára teljeskö- 
rűen -  nyolc éven át. A kegye
lemből felvett gyerek sorozatos 
frusztrációnak, kudarcnak len
ne kitéve már az első évtől kezd
ve. Volt is már erre példa. 
A gyengébb tanuló lehúzza tár
sait és a tanár sem tud megfelelő 
ütemben haladni. Természete
sen, az a kisdiák, aki 10 éves ko
rában még nem mutat különö
sebb intellektuális érdeklődést,

még lehet nagyon kedves, jó és 
értelmes gyerek, de nem szabad 
nyolcosztályos gimnáziumba 
erőltetni.

-  A  felvételi vizsgán egyértel
műen megállapítható a gyerek te
hetsége és intellektuális beállí
tottsága?

-  Úgy gondoljuk, hogy igen. 
Eleve jó bizonyítvány szükséges, 
bár ezt szinte mindenki hozza is 
magával. Az írásbeli feladatok 
teljesítése és a felvételi beszélge
tés alapján a bizottság -  csupa 
nagy tapasztalatú, gyerekekkel 
évtizedek óta foglalkozó tanár 
és lelkész -  felelősen dönthet. 
Mondok egy példát. A beszélge
tés során a gyerek azt mondja, 
mert nyilván lelkére kötötték 
otthon, hogy nagyon szeret ol
vasni. Ha mégsem képes megne
vezni kedvenc könyvét, sem hó
napokra visszamenőleg felidéz
ni egy általa elolvasott könyv cí
mét -  akkor bizony nyilvánvaló, 
hogy még nem alkalmas a gim
náziumi tanulmányokra.

-  M ilyen az evangélikus tanu
lók aránya a fe lve ttek  kö zö tt?

-  A leendő ötödikeseink 
csaknem 60 százaléka evangéli
kus. A kicsik között rosszabb az 
arány, csak mintegy egyharmad. 
Ennek elsősorban az az oka, 
hogy az ország nagy evangélikus 
körzeteiből nemigen jelentkez
tek. (Érthető módon a tízéves kis
gyereket még nem szívesen küldi 
a család kollégiumba.) Az előző
ekben elmondottak alapján nem 
engedhettünk a színvonalból, fe
lekezeti szempont szerint sem. De 
a katolikus tanulóink családi hát
terében is mindenhol van evangé
likus kötődés, hiszen tudjuk, sok 
a vegyes házasság. Egyenlő telje
sítmény esetén pedig mindig az 
evangélikus jelentkezőt részesí
tettük előnyben.

Újlaki Ágnes

RÖVID HÍREK -  AFRIKÁBÓL
MAROKKÓ

A salvadori evangélizátor, Gilberto Orelanna 
és két marokkói keresztyén január 6-án szaba
dult a börtönből, ahol 1 évet töltöttek. Elítélésük 
oka az volt, hogy muszlimoknak hirdették az 
evangéliumot. Három másik marokkóit, akik 
visszavonták hitvallásukat, már korábban kien
gedtek. Orelanna feleségével és két gyermekével 
két évvel korábban érkezett Marokkóba, ahol a 
tetuani konzervatóriumban tanított zenét.

VESZÉLYES ÁLLAPOTOK SIERRA LEO
NÉBAN

Mivel a lázadó katonák egyre nagyobb terüle
tekre terjesztik ki a kaotikus állapotokat, a Uni
ted Brethren in Christ felekezet 
(USA) valamennyi alkalmazott
ját kivonta a nyugat-afrikai 
országból, egy kivétellel.
Egy ápolónő vállalkozott 
arra, hogy az országban 
marad azért, hogy a kap
csolatok ne szakadjanak 
meg teljesen.

melyek, hitébresztő programokkal, filmvetítések
kel, mesedélutánokkal és vasárnapi istentisztele
tekkel vannak összekötve.

MALAWI KIHÍVÁSAI 
A Cambridge-i Világbéke Alapítvány vélemé

nye szerint hatalmas kihívásokkal kell az új de
mokratikus Malawinak szembenéznie. Malawi a 
Föld nyolcadik legszegényebb országa. A 10 
millió lakos közül mindössze félmilliónak van 
fizetett állása. Az ország fő terményeit, a kukori
cát és a dohányt komoly károsodások érték az 
elmúlt években, és ez évben sok-sok malawi la
kosnak kell szembenéznie az éhezéssel. Az egész 
országban mindössze 122 orvos van és nagyon 

kevés tanár. Az infláció évi 40%, a lakosság 
minden 20 évben megduplázódik, és 

egyelőre nem látszik kiút a prob
léma kezelésére.

TÜZET FOGOTT 
A YWAMP HAJÓ

Kétséges az Anastasis nevű if
júsági misszió hajó (Youth With 
A Mission) állapota, miután január 5- 
én Ghana egyik kikötőjében kigyulladt.
A tűz miatt a l l  695 tonna súlyú hajónak 
mind a 341 utasát evakuálni kellett. Sze
mélyi sérülés nem történt.

BÉKEFOLYAMAT BURUNDIBAN
Az elmúlt negyedévben a fajilag megosz

tott, 6 millió lakosú Burundiban 90 egyházi 
vezető találkozott egy több napos békeszeminá
riumon 13 felekezet és 11 más szervezet képvise
letében. A találkozót a Nemzetközi Biblia Szö
vetség és Afrika Evangéliumi Szövetsége szer
vezte. A delegáltak megegyeztek hároméves 
program megvalósításában, amelyben mintegy 
2,5 millió burundit képeznének ki. Az egyik püs
pök így nyilatkozott: Ha mindazt megvalósíta
nánk, amit Isten e szemináriumon parancsolt 
nekünk, akkor az egész ország megváltozna.

DIGO ÁTTÖRÉS
A CB International jelentése szerint a kenyai 

muszlim Digo törzs hitéletében jelentős áttörés 
következett be. Az elmúlt évben 32-en keresztel- 
kedtek meg a mintegy 231 000 létszámú iszlám 
vallású népcsoport tagjai közül.

AZ ÉLET VIZE AFRIKÁBAN
Afrika Evangéliumi Szövetsége 1990-ig visz- 

szanyúló tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az 
élet vizét könnyebb átadni a kelet-afrikai masz- 
száj törzsnek akkor, ha vizet biztosító projectek- 
kel közelednek a törzshöz, ami a letelepedésre is 
ösztönzi őket. A tervek kútfúrásokat, víztározó- 

. javításokat, vízvezeték-építéseket tartalmaznak

UGANDA ÉS AZ 
AIDS

Ugandában, ahol 
az átlagos havi jöve
delem 15 USA-dollár 
(1700 Ft) körül van, 
egyre több nagymama 
kerül abba a helyzetbe, 
hogy árván maradt uno
káit is saját magának kell 
felnevelnie. Egyes terüle
teken, pl. Masakában a 
nők 40%-a is fertőzött a 
gyógyíthatatlan vírussal. 
Az öregek számára ez azt 

jelenti, hogy nemcsak hogy 
őket nincs aki támogassa, 
hanem a közép korosztály ki

esése miatt még az új generáció nevelése is az ő 
feladatuk. Sok-sok gyermek az utcára kerül, ahol 
nagyon könnyen prostituáltakká válnak. Az egyik 
segélyszervezet dolgozója fogalmazott a követke
zőképpen: A gyermekek szülei AIDS-ben haltak 
meg, és emiatt nagy valószínűséggel ők is ugyan
úgy fogják végezni.

Az én véleményem szerint keresztyéneknek és 
nem keresztyéneknek egyaránt fel kell készülni ar
ra, hogy a missziói és humanitárius szervezetek 
nagyon nagy feladatok felé néznek e téren az elkö
vetkezendő 15-25 évben.

AFRIKAI BIBLIAFORDÍTÁSOK 
A világ mintegy 6000 nyelve közül minden har

madikat, tehát körülbelül 2000-et Afrikában be
szélnek. A legfrissebb felmérések szerint eddig eb
ből mintegy 300 nyelvre fordították le a teljes Bib
liát, az Újszövetséget vagy bibliai részleteket össze
sen. Négyszáz nyelvre a fordítás folyamatban van, 
és ismert, hogy másik négyszáz nyelvre történő 
fordításra határozottan szükség lesz. Az, hogy az 
ezen felül maradó nyelvekre kell-e fordítást készíte
ni, még nem dőlt el.

Bálint Zoltán

és önmagam ellen• • •

Gyónó imádságunkból több
nyire kimarad ez a pár szó, pe
dig ezzel eszméltetőbbé, teljeseb
bé lenne bűnvallásunk. Már a fi
lozófus római császár, Marcus 
Aurelius rájött: „Aki vétkezik, 
önmaga ellen vétkezik." Istenben 
nem tehetnek kárt bűneink, fele
barátunkban és saját magunk
ban viszont annál inkább. Ha 
komiszul vagy „csak” fölényes- 
kedve bánunk valakivel, netalán 
kárt okozunk neki, azt az illető 
több-kevesebb idő alatt talán ki
heverheti. önm agunkon azon
ban egész biztosan torzítunk ez
zel, mert az első káromkodás, 
durvaság, lopás stb. után már 
sokkal könnyebben jön a máso
dik meg a tizedik, hiszen meg
tört a jég, kitaposódik a romlás
ba vivő út, a rossz példáról nem 
is beszélve. Érvényes ez egészen 
odáig, hogy valaki annyira bele
szeret aranyozott kegyességi 
maszkjába, hogy az „ránő az ar
cára”, s meggyőződéses farizeus
sá merevíti.

Isten szerétéiből parancsol, első
sorban magunknak teszünk szíves
séget, ha engedelmeskedünk neki, 
s magunkat romboljuk, ha valami 
.jobbat” akarunk kitalálni. A hí
don nem azért van korlát, hogy 
bosszantson minket, hanem hogy

védjen -  nem utolsósorban önma
gunktól, mert valójában minden
kinek önmaga a „legtehetsége
sebb” ellensége. Nem véletlen az a 
sorrend, amellyel Pál apostol az 
efezusi gyülekezet vezetőit inti:
„ Viseljetek gondot magatokra és az 
egész nyájra” (ApCsel 20,28). Nem 
szívesen bíznánk magunkat olyan 
sebészre, aki kihagyja a bemosa
kodást, mert neki oly sok a dolga. 
Az embertársi szeretettel csakis az 
van összhangban, ha jól szeretjük 
önmagunkat, s nem vak önzéssel, 
aminek raffinált kiadásai is van
nak, igékkel és szolgáló pózzal de
korálva, ami mögött titkon lelki 
uralkodási igény munkál -  érde
kes, hogy Pál épp az idézett fél
mondat után céloz ilyesmire. (Ne 
gondoljuk, hogy efféle csak az úgy
nevezett szektákban fordulhat 
elő.)

Rendeltetésszerűen kell „hasz
nálnunk" önmagunkat, ha kifelé- 
befelé jó t akarunk. Mindenkinek 
küldetése van, egyéni különböző
ségekkel, ami ellen vét minden uni- 
formizálási ügyeskedés vagy mani
puláció. Senki ne akarja rásózni 
másra a saját modelljét: lehet, 
hogy az neki jó, de máson lötyög, 
mint a termetes Saul király páncél
ja az ifjú Dávidon (lSám 17,39). 
A lényeg mindenkor az, hogy csa

ládtól kezdve minden kisebb- 
nagyobb közösségben megtaláljuk 
a magunk helyét hitben, remény
ben és szeretetben, s másokat is 
ehhez segítsünk.

Az élet viszonyulási rendszerét 
úgy is elképzelhetjük, mint egy há
romszöget, amelynek felső pontja 
Isten, a két alsó pedig az egyén, 
illetve a környezet. Ha jól akarunk 
viszonyulni Istenhez, aki maga az 
Élet, és embertársainkhoz, akikkel 
kölcsönösen függünk egymástól, 
akkor ennek egyik fontos feltétele 
az önmagunk iránti felelősségér
zet. A közösség is akkor jó, ha nem 
„nyeli le” gyermekeit, hanem fel
nőtté, önállóvá neveli, s nem akar 
lépten-nyomon gyámkodni fölöt
tük.

Amennyire személyes életfelada
tunkat, annak felismerését és ellá
tását kikönyörögjük magunknak, 
annyira kerekedik egészségessé 
belső emberünk, s lesz áldássá ke
gyelemből. Ide ilük Weöres Sán
dor fohásza:

Vágyam csak ez -  más semmi sem:
hűségesen
munkálni műveden,
ahogy parány-erőmmel érthetem.
És mást ne adj nekem.

Bodrog Miklós

Miután az Evangélikus Élet-beli 
közlést követően az Erős Vár feb
ruári száma is átvette Gáncs Ala
dár: Isten már beleszólt című írá
sát, nem látszik fölöslegesnek né
hány mondatban válaszolni a cikk 
állítására. Gáncs Aladár szerint az 
AIDS Isten „figyelmeztetése”, il
letve „Isten világos szava” . Ezt a 
véleményt félrevezetőnek tartom. 
Tudom, hogy a „klasszikus” luthe
ri teológia Istene a lelkiismeretben 
is munkál, a történelemben is for
gatja a kardot. Kérdés azonban, 
hogy fegyverhasználata emberi lo
gikával követhető-e. Távol legyen 
a felelősség elmosása: ahol felelős 
nincs, ott ember sincs. Másrészt 
Isten világos szavát emlegetni sú
lyos beszéd. A haragvó Isten a vi
lágot ítélet alá vetette; így tartot
ták őseink és mi is ehhez tartjuk 
magunkat. Nincs okunk arra, 
hogy ezt az igazságot elhagyjuk, a 
szóhasználat változhat, de a gon
dolat illetve a tapasztalat lényege 
megmarad. Kérdés azonban, hogy

az AIDS-szérum -  hiszen a vírust 
már régen azonosították. Ellenben 
kizártnak tartom, hogy az AIDS 
megjelenése fordulópont lehet a 
nemi erkölcs történetében -  míg a 
rafinált módszerek elterjedésének 
talán egyenesen kedvez. Ki-ki ma
ga is tudhatja, hogy az ember talán 
sohasem annyira találékony, mint 
amikor rossz szokásait kell megvé
denie. Különösen akkor, amikor 
ezeket a szokásokat a nemi ösztön 
sarkantyúzza.

Elgondolkoztató, hogy a kór 
Fekete-Afrikában pusztít a legjob
ban, ahol ártatlan asszonyok és 
gyerekek milliói kapták meg a fer
tőzést. Mondhatjuk-e, hogy Isten 
azért áldozza fel őket, mert segíte
ni akar rajtunk? Ezt is mondhat
juk, de hiszen annyi mindent 
mondhatunk...

Az AIDS létéből most adódik 
egy kockázat, ami olyan, mint a 
kétszer kettő: nem kell hozzá Is
tent emlegetni. Felelősséget és 
önuralmat igen. Lutheránusok
ként pedig azt mondhatjuk, hogy 
az ítélkező, de elrejtőző Isten titkát 
az AIDS sem töri át.

Mányoki János

99Itt az idő!”
-  Billy Graham műholdas világevangélizációja -

Ez év március 16. és 18. között került 
sor a világszerte ismert amerikai igehirde
tő, dr. Billy Graham újabb műholdas 
evangélizációjára, amelyet az Építők 
Szakszervezeti Székházának nagy kong
resszusi termében lehetett látni és hallani.

Billy Graham munkásságát jó l ismer
jük, hiszen mindannyiunk számára emlé
kezetes a Népstadionban tartott 1989. évi 
evangélizáció, amelyen közel 90 ezer em
ber vett részt.

Az igehirdető a televízió, a film, és 
újabban a műholdas tv közvetítési rend
szert is felhasználja az örömhír terjeszté
sére. Becslések szerint csupán az elmúlt 
évtized végéig a világon kb. 94 millió em
ber hallhatta evangélizációs igehirdeté
seit.

Ebben az évben a Puerto Rico-i San 
Juan hatalmas sportstadionjából sugá
rozták szét a  világ 165, de az újabb közlés 
szerint 185 országába Isten üzenetét, a 
megtérésre híva. Hazánkban az evangé
lizációs tv-adást a fővároson kívül még 
Debrecenben, Pécsett és Székesfehérvá
rott lehetett nézni és hallani, de magyar 
nyelven folyt a tolmácsolás Kárpátalján 
is. Egyébként a világ országai közel 3 
ezer helyén -  stadionokban, templo
mokban, de számos afrikai országban a 
szabadtéren lehetett látni és hallani az 
igehirdetést.

Az evangélizáció során mindannyiun
kat megtérésre szólított fel. Billy Gra
ham egyik fő vezérelve: vissza a Bibliá
hoz. Szenvedélyes hangon vázolta Mó
zes Isten általi elhívását a zsidó nép ki
szabadítására Egyiptomból a  Mózes 2. 
könyve 3. része alapján. Isten kiválasztó 
kegyelme azonban Jézus Krisztusban 
minden nép, minden ember számára 
megjelent. Ugyancsak szenvedélyes sza
vakkal hirdette a feltámadás és az örök 
élet üzenetét, annál is inkább, mert ha
marosan Urunk feltámadása ünnepe ér
kezik el! Megrendítő szavakkal tett hitet 
a  békesség mellett. Ma a világnak min
dennél nagyobb szüksége van a békes
ségre! A Krisztus békessége honolt egy 
tízéves ruandai kislány szivében, amikor 
a  véres polgárháborúban meggyilkolt 
szülei holtteste mellett azt tudta énekel

ni: Jézus szeret engem, Jézus szeret en
gem! Nem véletlenül hivatkozott az ige
hirdető Ruandára, erre a közelmúltban 
oly sokat szenvedett országra. Fogadd el 
az örökéletet -  ez volt az evangélizáció 
kulcsfontosságú mondanivalója!

Minden este a budapesti -  de gondo
lom más helyszíneken is -  imádsággal 
folytatódott az evangélizáció. Együtt 
imádkoztuk és vallottuk meg: Elfoga
dom az örökélet ingyenes ajándékát!

Az evangélizáció lelki élményét mind

egyik napon a Baptista Egyház Énekka
ra gyönyörű hangversenye is fokozta!

Jó hír, hogy a Magyar Televízió egyes 
csatornája ez év május 14-én, vasárnap 
délelőtt 11 és 12 óra között egyórás össze
állítást nyújt Billy Graham világméretű 
evangélizációjáról. így azok is részesül
hetnek a csodálatos lelki élményben, 
örömhírben, akik személyesen nem tud
tak valamely helyszínen jelen lenni! (A 
pontos műsorrendet azonban a Rádió és 
Televízió Újságban célszerű figyelni!)

Istennek legyen hála a világméretű 
evangélizációs igehirdetésért, az öröm
hír tejresztéséért!

Kolosváry Bálint

Áprilisi könyörgés
Uram, add, hogy felejteni tudjunk! 
Add, hogy megbocsátani tudjunk!
Add, hogy emlékezni is tudjunk!
Add, hogy ne felejtsük el 1945 tavaszát!

A szörnyűségek tavaszát! Amikor az 
emberek az óvóhelyekre menekültek és 
a gyermekek a pincékben jöttek a világ
ra. Amikor Sztálin-orgonák világították 
be az eget, csillagok fényét pótolva, és a 
felhők ütközésének mennydörgései he
lyett bombával súlyos amerikai és orosz 
repülőgépek zúgtak felettünk'.

Amikor rommá vált egy ország. 
Add, hogy emlékezzünk a németek 

által felrobbantott hídjainkra, Illyés 
Gyulával:

„A legszomorúbb látvány 
ez volt: a betörött 
gerincű néma hidak 
a két város között, 
ahogy feküdtek sorban, 
mint leölt állatok 
a bűnben és mocsokban, 
ők, az ártatlanok.”

Add, hogy emlékezni tudjunk a leta
rolt hazára. Az eltiport falvainkra. 
A rombadőlt városainkra. A megron
gált templomokra, melyek „mint gó
lyák aszályban, komolyan lépegettek 
telkekre vadászva". (Váci Mihály) 

Uram, add, hogy ne felejtsük el szét
rombolt iskoláinkat. Elhurcolt papja
inkat. Szétdúlt egyházi közösségeinket. 
Add, hogy ne felejtsük el azokat a na
pokat, amikor a hűvös böjti szelek ha
lálszagot hoztak. Amikor a harangok 
zúgása helyett fegyverek ropogtak.

Add, hogy sose felejtsük el meggyalá
zott asszonyainkat. Megbecstefenitett, 
tiszta leányaink hiábavaló jajkiáltásait 
a megszállás első éjszakáin!

Add, hogy ne hulljon ki emlékezetki- 
hagyásos agyunkból szétszórt otthona
ink egykori látványa! Sem a német ha
láltáborok áldozatai, sem az ország
utakon nyugatra vonuló menekülők 
sora, sem a megszállás után keletre haj
tott ártatlan hadifoglyok testüket von
szoló, néma menete Add, hogy emlé
kezni tudjunk rájuk. Azokra, akik ha
zajöttek a pokolból, és azokra, akik 
idegen földben porladtak el. A jeltelen 
sírokban, pihenést találó esztelenül fel
áldozott katonáinkra.

Adj örök nyugodalmat nekik!
Adj nyugalmat nekünk, túlélőknek.
Uram, add, hogy emlékezzünk az az

után történtekre! Az ártatlanul elítéltek
re. Az elhurcoltakra és a kitelepitettekre. 
A sorsuk kettészakadásában ártatlan fia
talokra! Add, hogy ne tudjuk felejteni 
Hortobágyot, Recsket! A börtönöket és 
intemálótáborokat! Add meg nekünk, 
Uram, az emlékezés képességét, hogy 
cselekvéseinkben bölcsek lehessünk!

Add vissza megölt lelkeinket! Szelle
münk elvesztett tisztaságát!

Add a felejtés kegyelmét!
Add a megbocsátás békéjét!
Add, Uram, nekünk és gyermeke

inknek a béke reménységét!
Add nekünk, Uram az egymás iránti 

szeretet gyűlöletet oldó erejét! Ámen.
Lenhardtné Bertalan Emma

Isten ítélete -  hiszen egy szörnyű 
betegség esetében a „figyelmezte
tés” szó szépítés -  mennyire vált
ható aprópénzre, konkrét esetek
ben mennyire ragadható meg. 
A világ harag alá vettetett: ez lehet 
akár hittétel, akár vallásos tapasz
talás. Isten azonban azzal is bün
tette a világot, hogy haragja nem 
a -  másként becsülendő -  jog sza
bályai szerint működik. Ezért lett 
az ítélő Isten egyszersmind elrejtő
ző Isten. Az AIDS-ben ott van Is
ten haragja, de Isten haragjában 
nem ad világos szót; az AIDS ese
tében sem.

Amikor a világ eseményeiben 
véljük felismerni a tiszta, egyértel
mű isteni szót, veszélyes útra lé
pünk. Évszázadokon át rettegett, 
gyógyíthatatlan nemi baj volt a szi
filisz. Ma már gyógyítható, az em
beriség pedig -  kisebb-nagyobb pá
nikhullámok közepette-előtte, alat
ta, utána folytatta a kicsapongást.

A legvalószínűbbnek látszik, 
hogy egy-két évtized alatt meglesz

OLVASÓI LEVÉL

Mégegyszer az AIDS-ről
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N A P R Ó L  N A P R A
Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, 

úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki 
hisz, annak örök élete legyen benne. Jn 3,14-15

VASÁRNAP Az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld 
szétmállik, mint a ruha, lakói pedig elhullanak, mint 
a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad. 
Ézs 51,6 (Mt 24,35; Jn 12,12-19; Fü 2,5-11; Zsolt 
69, 30-37). Nem félelemkeltés ez az ige. Tam'tás és 
figyelmeztetés. Aki a világ első napját elindította, az 
utolsó napot is meghatározza. Kik menekülhetnek 
meg? Azok, akik nap mint nap Isten kezére bízzák 
magukat. Testvérem, megtetted ezt te is?

I&tfQ Elküldött az Úr, hogy szabadulást hirdessek 
a foglyoknak. Ézs 61,1 (Gál 5,1; Mk 14,3-9; Mt 
26,69-75). Nemcsak vasrács mögött vannak fog
lyok. Ital, drog, pénz, szennyes szív és száj, mennyi 
fogoly van. És a kishitűek? Az Úr reánk bízza, hogy 
nevében hirdessük a szabadítás örömhírét, az evan
géliumot.

KSBB Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsősé
g é  lakóhelyét. Zsolt 26,8 (Zsid 10,24-25; Jn 
12,27-33; Mt 27,1-14). Milyen jó együtt vallani ezt 

mondatot, a zsoltáríróval. Szívet melegítő, hogy 
van templom, gyülekezet, ahol otthon érezhetem 
magam. Ahol együtt vagyunk, mint egy család az 
Úrral és övéivel. S nemcsak nagy ünnepen, hanem 
létről hétre, napról napra.

SZERDA Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztul
jatok. Ez 36,25 (Ef 5,25-27; Mk 15,1-15; Mt 
27,15-30). A vízzel való meghintés kultikus mozdu
lat. A megtisztítás, a bűnből való szabadítás jelképe. 
Jézus a keresztvíz által valóságosan is megszabadí

tott és népe közösségébe plántált bennünket. Az ige 
által naponta tisztítja szívünket.

NAGYCSOTÖRTÖK Emlékezetessé tette csodáit, ke
gyelmes és irgalmas az Úr. Zsolt 111,4 (lK ir 
19,11-12; Mt 13,31-32; 2Móz 24,3-11; lK or 
11,23-32; Mt 27,41-44). A kívülállónak szegényes
nek tűnhet az a vacsora, ahol nem volt más, csak 
kenyér és bor. Az utolsó vacsora azonban az Úr 
csodája, mert a kenyérben és a borban a legtöbbet 
adta, önmagát. Kegyelmét és irgalmát, bűntörlő sze- 
retetét. S ezt cselekszi ma is, minden úrvacsora alkal
mával. Amikor Jézus hív asztalához, mit válaszolsz?

NAGYPÉNTEK Megalázta magát és engedelmeske
dett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért 
fel is magasztalta őt Isten. Fii 2,8-9 (Jn 3,16; Zsolt 
140,13; Ézs 52,13-53,12; 2Kor 5,14/b-21). Alázat, 
engedelmesség a kereszthalálig. Ha Jézus nem vállal
ta volna mindezt, ma nem lenne Nagypéntek. S nem 
lenne semmi abból, amit ez a nap jelent, mindnyá
junknak. Az Úr meghalt értünk, miattunk, helyet
tünk, hogy az Atyát kiengesztelje. Krisztusom, éle
temmel, énekemmel én is magasztallak.

NAGYSZOMBAT Az Ő kezében van minden élőnek 
léte. Jób 12,10 (Róm 8,31-32; Dán 3,1-28; Mt 
27,57-66). A testi, lelki szenvedés poklát megjárt ótes- 
tamentumi kegyes Jób vallomása ez a mondat. Öröm
teli vallomás ez. A megfeszített Jézus alászállt a pok
lokra, hogy a Sátán rabságából kimentse Isten népét. 
Ez igazán örömteli vallomás. A naponkénti hit-harc
ban ezt se feledjük. S amikor mondjuk az Apostoli 
Hitvallást, ne csak a szánk mondja, de a szívünk is, a 
hitünk is. Húsvéthoz ez az út vezet.

Szabó István

A VASÁRNAP IGE
HATALOM ÉS HATALOM 
Zsid 2,5-9

V e le d  k é s z  v a g y o k . . .
L ukács 2 2 ,31 -34

Nagy mesterek vagyunk az ige 
visszautasításában. Az a válasz, 
amelyet itt Péter ad Jézus szavaira, 
csak az egyik módja a sokféle el
utasításnak. Itt Jézus figyelmezte
tése hangzik Péter felé. Vajon ma
gára veszi-e ezt a figyelmeztetést? 
Bizonyos mértékig úgy tűnik, hogy 
igen, mert válaszol rá. Megérti és 
tudja, miről van szó: rostálás, íté
let, szétválasztás kezdődik. A Sá
tán kikért titeket, hogy megrostál
jon, mint a búzát.

Csak az a baj, hogy Péter ön
vizsgálat, magábaszállás, bűnbá
nat helyett bizonygatni kezdi, hogy 
ő más: ő nem fog elbukni a vizs
gán. Biztos, hogy sem börtön, sem 
halál nem fogja rávenni, hogy 
megtagadja Jézust!

Ugye, ismerős ez a mondat? Mi 
is szeretjük elmondani, hogy „én 
nem vagyok olyan.. .” De ez a mon
dat az önismeret teljes hiányára 
vall. Jézus éppen az ellenkezőjét

akarta elérni. Lásd meg, Péter, 
hogy te is olyan vagy. „Kész va
gyok” -  mondod, de nem vagy 
kész.

Jegyesek is milyen könnyen ki
mondják az oltár előtt a nagy szót: 
holtomig, holtodig...

A modern tudomány feltálja az 
ember fizikai, biológiai adottsá
gait. A lélektan elemzi a lelki élet 
összetevőit. Bármily sok haszna 
van ennek, mégis tudnunk kell, 
hogy igazi önismeretre csak az ige 
vezet el. Ha hajlandók vagyunk 
hittel és engedelmesen meghallani 
a Biblia üzenetét. Ennek a lényegét 
Jeremiás így foglalja össze: „Csa
lárdabb a szív mindennél...” (17,9) 
Igen! Ott belül van a romlottság. 
Az ember Istennel egyenlővé akart 
lenni és emiatt az eredeti állapot 
megváltozott. Addig m inden „igen 
jó” volt (1 Mózes 1.). Azóta viszont 
az ember nem találja a helyét. Isten 
nélkül, Istentől függetlenül próbál

ja keresni az élete célját, a békessé
get. És nem akarja bevallani, hogy 
ez nem megy!

Aki viszont végre belátja, hogy 
ez nem megy, azzal tud Jézus vala
mi újat kezdeni. Ezt a csődöt senki 
nem kerülheti el, aki be akar jutni 
Isten világába. Ezzel a csőddel vi
szont elkezdődik valami: őszintén 
keresni tudja Istent. Mikor már 
elegem van a magam bölcsességé
ből. .. Ruotsalainen Pál szavai ju t
nak eszembe: amíg a magam böl
csessége szerint éltem, mindent el
rontottam. Igen. Ez az ébredés 
kezdete. Amikor kezd kialakulni 
egy merőben más kép magamról. 
Csalódok nem a világban, az em
berekben, hanem saját magamban.

Jézus erre akarja Pétert is ráve
zetni, amikor figyelmezteti, hogy el 
fog bukni, meg fogja Őt tagadni. 
De milyen jó hallani Jézus szájá
ból: de én imádkozom érted! Ő 
nem nézi tétlenül, részvétlenül Pé
ter vergődését és a tiedét sem...

Ő imádkozik érted!

Gáncs Aladár

Imanap után
A tavasz első hónapjának első 

pénteké egyre több gyülekezet szá
mára jelent pirosbetűs ünnepet. 
Ezen a napon, vagy annak környé
kén tartjuk ökumenikus közösség
ben lassan tíz éve a Nők Világ- 
imanapját. Az reménységem, 
hogy az előkészítő cikksorozat 
kapcsán még azok is hasznos in
formációkat kapnak erről évről 
évre, akik eddig még nem ünne
peltek velünk.

Az is lassan hagyománnyá vált, 
hogy az ünnep után kiértékelést, 
országos körképet adunk az elmúlt 
imanapról. Ezt idén is szeretném 
megtenni. De ez a beszámoló ebben 
az esztendőben egy kicsit különböz
ni fog az eddigiektől. A magyaror
szági beszámolót szeretném na
gyobb összefüggésbe belehelyezni.

Márciusi imanapunkat megelő
zően a magyarországi imanapi 
mozgalom felelőseként részt vet
tem a világszervezet négyévenként 
megrendezésre kerülő nagygyűlé
sén Melboume-ben, Ausztráliá
ban. A három hét sok-sok élmé
nye, emléke még nagyon elevenen 
él bennem. Ezeket szívesen meg
osztom lapunk olvasóival az elkö- 
vétkező hetek során. A „legek” or
szágáról szeretnék egy kis beszá
moló-sorozatot közreadni (legtá
volabbi és legkisebb kontinens, de 
legnagyobb ország, a legkisebb 
népsűrűséggel).

Nem lettem három hét alatt 
„Ausztrália-szakértő”, nem is sze
retnék a tévedhetetlenség igényével 
fellépni. Csupán azokat, a benyo-
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másaimat, tapasztalataimat adom 
közre, melyekre utam során tettem 
szert.

Közben pedig várom, hogy test
véreim ugyancsak színes beszámo
lókat küldenek az idei imanapról!

Szeretettel: 
Keveháziné Czégényi Klára

Istentől kapott erő
Hadd mutassak be egy embert, 

aki kapott erőt Istentől a szolgálat
ra. Györkös Sándor, a magyargencsi 
gyülekezetünk presbitere és gondno
ka. 76 éve él ebben a gyülekezetben 
a község lakosainak tiszteletétől és a 
gyülekezet testvéri szeretetétől kö
rülvéve. Megbecsülésének oka pedig 
a másoknak végzett szolgálata. 
Hosszú évtizedeken keresztül mint 
tsz-brigádvezető, majd üzemegység
vezető, végül elnökhelyettes végzett 
szolgálatot a község lakosainak. 
Gyülekezetünknek pedig 45 éven át 
szolgált: 4 éven át dékáni, majd 41 
évig gondnoki munkájával. Erről a 
45 évről is mondja Isten igéje: „Ha 
valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint 
aki az Istentől kapott erővel végzi, 
hogy mindenkor az Isten dicsöíttes- 
sék." (lP t 4,11). Mi volt életének 
ebben a 45 évében? Istentől kapott 
hite, evangélikus vallásának és gyü
lekezetének hűséges szeretete. Vezet
te és irányította gyülekezetünk éle
tét. Templomunk megújulása kívül 
és belül. Volt gondja mindenre. Ott 
volt életében és szolgálatában az 
őszinte egyenessége és tisztánlátása. 
Minden vasárnap és nagy ünnepen, 
valamint az ádventi és böjti hétköz

napi esti istentiszteleten ott volt és 
ott van most is Isten házában! Még 
azokban az években sem hiányzott, 
amikor a község egyik vezető embe
re volt. Egy alkalommal gondnoki 
munkája miatt, rosszindulatú felje
lentés következtében zaklatták és az 
akkori esperes közbenjárása is kel
lett ahhoz, hogy megszüntessék az 
ellene felhozott vádakat. Később so
ha senki nem éreztette vele ezt az 
esetet, még a község vezetőségéből 
sem. Életét 47 év óta kíséri evangéli
kus újságunk: korábban a „Harang
szó”, majd az „Evangélikus Élet”.

Most, amikor egészségének gyen
gülése miatt leteszi azt a szolgálatot, 
amellyel Isten bízta meg, gyülekeze
tünk népe ezzel a néhány sorral is 
szeretné megköszönni neki önzetlen 
szolgálatát. Arra kéijük Istent, hogy 
továbbra is áldja meg életét erővel, 
egészséggel és kegyelmének sok ál
dásával.

Isten dicsőíttessék azért az erőért 
és sok áldásért, amelyet testvérünk
nek adott a mi szerető mennyei 
Atyánk. Valamint azért a szolgála
tért, amelyet ő ezzel az erővel és ál
dással elvégezhetett.

Szakái Árpád

Hatalom és hatalom különbö
zik.

Van, aki megrendezi hatalma 
látható jeleit, gondoskodik a lát
ványról és hatásról, figyelme ki
terjed minden apró részletre. 
Ilyen hatalma volt Julius Cae
sarnak, aki Kr. e. 44-ben, ami
kor az egész akkor ismert föld a 
lábai előtt hevert, diadalmenetet 
tartott Rómában. Ami pompa 
csak elképzelhető, mind össze
gyűjtötték számára. Négy fehér 
ló rázta sörényét az arany dia
dalszekér előtt, 10 elefánt védte 
oldalt a sorfalat, előtte 72 liktor 
haladt, vállukon a vesszőnyaláb
bal, és 16 sorban vonultak a lé
gionáriusok.

Van, akinek hatalma van. Ez a 
hatalom „nem kiált, nem lár
máz”, nem kelti fel mestersége
sen és feleslegesen a figyelmet, 
nincs szüksége segédeszközökre, 
hogy megmutatkozzék. Erős és 
ellenállhatatlan, kényszerítő és 
leküzdhetetlen, fegyver és gyógy
ír, ténykérdés. Ilyen hatalma Jé
zusnak volt: egyszerűen „át
megy” a népítéletet végrehajtani 
készülő tömeg sorfalán, nyugod
tan szendereg a halálos veszéllyel 
fenyegető viharban, parancsol a 
lelkeknek, szeretete ellenállhatat
lanul vonz. Királyi vonulása 
közvetlen, nem kell gondoskod
nia a csőcselék megfékezéséről, 
mert csőcselék számára nincs. 
Arcok vannak, nevek és életek. 
Ismeretlenek, testvérek, örülök 
és szenvedők, bűnösök, akik ta
lán megmenthetők. Nem ítél, él
ni segít.

Hatalom és hatalom. Hányféle 
lehet még? A világ tele urakkal, 
egy szolgája van csak: az Isten -  
mondja Weöres Sándor bántóan, 
világosan. Mert nem csak az érti 
félre a hatalmat, aki a csendes 
áruházban mobiltelefonjába or
dítva osztja ki szerencsétlen be
szélgetőtársát, hanem az is, aki 
meg van győződve arról, hogy -

Ili

Április 9-én, virágvasárnap 
és április 15-én, nagyszombaton 

18 órakor a Deák téri templomban 
J. S. BACH: JÁNOS PASSIÓ

KÖZREMŰKÖDNEK: 
Zádori Mária -  szoprán, Takács 

Tamara -.alt, Mohiár András -  tenor, 
BerczeDy István -  basszus, Moldvay 

József -  basszus, Trajtler Gábor 
— orgona

LUTERÁNIA ÉNEKKAR, 
MAGYAR SZIMFONIKUS 

ZENEKAR
Vezényel: KAMP SALAMON

Április 2-tól kezdődően a békásmegyeri la
kótelepen élők számára a Víziorgona u. 1. sz. 
alatti ökumenikus általános iskolában, min
den vasárnap 9 órától istentiszteletet tartunk. 
Mindenkit szeretettel várunk.

PAPA
Missziói Napot tartanak Pápán április 8- 

án, szombaton, melyre nevelőket, szülőket, 
hitoktatókat és lelkészeket hívnak, -  „Úgy 
szerette Isten a világot” címmel. Kezdete 9 
órakor. A Vasárnapi Iskolai Szövetség mun
katársai is jelen lesznek. Du. 3. órakor úrva
csorái istentisztelettel fejeződik be.

A Fébé Diakonissza Egyesület második ki
adásban megjelentette Túrmezei Erzsébet: 
Csodát virágzik a jelen című verseskötetét. 
Megrendelhető Gubek Mária címén: 2141 
Csömör, Kossuth u. 1. Á ra: 350,- Ft. Kap
ható a Sajtóosztályon is.

Április 9-én, virágvasárnapi istentisztele
ten iktatják be lelkészi állásába Gémes Pál 
István lelkészt a Stuttgart melletti Weil der 
Stadt (Schafhausen) templomában. Koráb
ban a Budavári Németajkú Gyülekezet lelké
sze volt.

NAGYHETI EGYHÁZZENE 
KELENFÖLDÖN

A kelenföldi gyülekezet’ zenekara a nagy
pénteki (ápr. 14.) esti passió-olvasás kereté
ben J. Haydn: Krisztus hét szava a kereszten 
című müvéből játszik tételeket.

Másnap, a nagyszombat esti zenés áhíta
ton pedig Leonard Lechner négyszólamú 
motetikus passióját énekli az énekkar.

Mindkét alkalomra szeretettel várjuk a 
passiótörténetben elmélyedni vágyó testvére
ket.

BUDAPEST-RAKOSPALOTA 
Március 26-án, vasárnap az istentisztele

ten megemlékeztek a 20 éve szívinfarktusban 
elhunyt templomépítő lelkészükről, Prőhle 
Sándorról.

Az Evangélikusok Közössége az Evangéliu
mért (EKE) csendesnapot tart április 29-én, 
szombaton 10 órától 16 óráig a kispesti 
evangélikus templomban, melyre minden ér
deklődőt szeretettel hívunk és várunk. Té
mánk: „Egyet tudok: vak voltam, és most 
látok” (Ján 9,25). A templom címe: Buda
pest XIX., Templom tér 1. Megközelíthető 
a 3. Metró Határ úti megállójától 42-es villa
mossal, vagy a  Kőbánya-Kispest végállomá
sától 68-as busszal.
A résztvevők teát, üdítőt kapnak.

talán a sors különös kegye miatt 
-  valahogy többet ér a többi em
bernél. A vaknál, a sántánál, a 
szegénynél vagy a normálisnál.

Égi és földi hatalom édestest
vérek, ezért aki a földön az igazi 
hatalmat akarja megismerni, az 
égin kell tájékozódnia. Pompás 
uralkodók udvartartásának min
tájára formált alá-fölérendeltek 
sürgés-forgása helyett ott azt 
fogja látni, akinek „átadatott 
minden hatalom mennyen és föl
dön”, és azt, akit „Isten dicső
séggel és méltósággal koronázott 
meg”, akinek „mindent lába alá 
vetett”. Aki őt szeretné megis
merni, annak tekintete ezután a 
földre kell, hogy szálljon, élete 
és tanítása dunántúlnyi területé
re. Akkor fogja megérteni, hogy 
az igazi hatalom türelmes, jósá
gos, nem irigykedik, nem kérke
dik, nem fuvalkodik fel. Nem vi
selkedik bántóan, nem keresi a 
maga hasznát, nem háborodik 
fel, nem rója fel a rosszat. Nem 
örül a hamisságnak, együtt örül 
az igazsággal, mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél és 
mindent eltűr.

Az igazi hatalom a szeretet, 
amely egyedül képes az önzésből 
fakadó tobzódó hatalom lerom
bolására.

Béres Tamás

IMÁDKOZZUNK:
Ür Jézus Krisztus! Méltó vagy arra, 

hogy minden térd meghajoljon előtted, 
mert uralkodásod szolgálat és hatalmad 
a szeretet. Ébreszd fel szívünkben 
ugyanezt az indulatot, hogy egymást 
őszintén szeressük és erről felismerjék, 
hogy tanítványaid vagyunk, és dicsőít
sék érte a te nevedet Ámen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 18.00-tól a 41 m-es rövidhullá
mon, 7115 kHz
április 8. szombat: Missziói Híradó * 
április 9. vasárnap: Virágvasárnapi áhí
tat -  Bencze András 
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisz- 
szió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

Az EKE nyári csendeshetei Piliscsabán: 
Felnőtt és családos hét: június 19-24. és 

június 26.-július 1., ifjúsági hét: július 
31 .-augusztus 5. Jelentkezés a BÉTEL Evan
gélikus Missziói Otthon, 2081 Piliscsaba, 
Széchenyi u. 8-12. címen.

A Magyar Börtönpasztorádós Társaság ima
témája április 9-én, vasárnap este: Imádkoz
zunk az elbotlott gyermekekért és fiatalokéit, 
ismeijük fel a mi felelősségünket is értük!

A Keresztény Orvosok Magyarországi 
Társasága szeretettel vár minden érdeklődőt 
április 8-án (szombaton) 10 órára a Buda
pest XI., Október huszonharmadika út 5. sz. 
(református gyülekezeti terem a Skála Áru
házzal szemben) tartandó 

A világ eredete (teremtéskutatás) című elő
adásra. Előadó dr. Shiffel Csaba.

HIBAIGAZÍTÁS
Március 12-i számunkba a cikkíró tévedé

se folytán hiba csúszott be A Magyari Ist
vánnal foglalkozó irodalom ajánlása című 
cikkünkbe. Az utolsó előtti bekezdés utolsó 
mondatának szövege így helyes: Az Evangé
likus Országos Levéltár őriz egy Magyari 
Istvánhoz intézett eredeti levelet.

HASZNOS AJÁNDÉK 
KONFIRMANDUSOKNAK IS!

MEGJELENT az Ev. Rádiómisszió új ka
zettája: „NÉZZ FEL!” címmel 2x  15 perc 
fiataloknak, fiatalokról 
szöveg: Fabiny Tamás, zene: Promise együt
tes

A kazettáért csak adományt fogadunk el. 
Megrendelhető az Ev. Rádiómisszió címén: 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19. Tel./fax: 28-370684

A Károli Gáspár Református Egyetem An
gol Intézete tanárt keres. A kinevezendő ad
junktus feladata előadni és szemináriumokat 
tartani az alábbi nyelvészeti területeken:

-  bevezetés az angol nyelvutodmányba,
-  leíró nyelvtan (morfológia, szintaxis),
-  szükség esetén tájékozottság angol fo

nológiában és didaktikában.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ 
Nagybocskai Vilmos ny. lelkész és felesége, 
Ulbrich Lívia március 4-én, lakóhelyükön, a 
nagyatádi evangélikus templomban, szűk 
családi és gyülekezeti körben emlékeztek 
meg 50 évvel ezelőtt tartott esküvőjükről. 
A jubiláló házaspár megáldását, az egykori 
esketési ige, Jer 29,19 idézésével -  „Kerestek 
engem és megtaláltok, mert teljes szivetekből 
kerestek engem.” -  Smidéliusz Zoltán espe
res és Sikter János lelkész végezte.

HALÁLOZÁS
özv. Forray Lázárné sz. Prickler Erzsébet, 

A Magyar Rádió nyugdíjasa és a Déli Egy
házkerület püspöki hivatalának korábbi tit
kárnője, hosszú szenvedés után 68 éves korá
ban elhunyt. Temetése április 8-án, szomba
ton du. 1 órakor lesz a csömöri temetőben.

Apróhirdetés

Épülettervezési, kivitelezési, csatornaépí
tési kapacitással nagy gyakorlattal áll ren
delkezésre a BAU-BOR ÉPÍTÉSI VÁL
LALKOZÁS Tel.: 153-76-59

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 199 5 . április 9.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bozóky Éva; XII., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; 
Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Szitás Attila; Csillaghegy, DL, Mátyás kir. u. 
31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, ÜL, Dévai 
B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, 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. Bach: János passió -  dr. Harmati 
Béla; VD., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Lukáts Miklós; du. 6. (orgonazenés áhitat) 
Szirmai Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VOL, Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIU., 
Vajda P. 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. Solymár Mónika teol. hallgató; 
Kelenlöld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csepregi 
András; du. 6. (vesperás) Csepregi András; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Er
zsébet; Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) 
Takács József; du. fél 7.; XIII., Kassák Lajos 
u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., 
Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; 
XTV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Solymár 
Mónika teol. hallgató; XTV., Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Solymár Mónika teol. hallgató; 
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. Kis- 
templom de. 10. Szabó István; Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere de. 10. dr. Karner 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 
fél 11. dr. Selmeczi János; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. dr. Selmeczi János; 
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Fűke 
Szabolcs; Rákoscsaba, XVH., Péceli út 146. 
de. 9. (úrv.) Kosa László; Rákoskeresztúr, 
XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Fűke Sza
bolcs ; Rákosliget, XVH., Gőzön Gyula u. de. 
11. Kosa László; 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; Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, 
Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda
fok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá
bor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. Solymár 
Gábor.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán Nagypénte
ken, április 14-én délelőtt 11.05 órakor 
a nagytarcsai evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Gáncs Péter lelkész.

’95 július-augusztusában nyíló solymári 
Mátyás Király Nyugdíjas otthonba még sza
bad lakrészek leköthetők. Érdeklődni: Hét
főn és szerdán 9-12 óráig. Tel.: 1354-332

Fiatal, lakással rendelkező, értelmiségi há
zaspár vagyunk. Jelenleg óvodás korú gyer
mekeink majdani lakáshoz jutásáról szeret
nénk gondoskodni azzal, hogy életjáradéki 
szerződést kötnénk idős személlyel.

MATEMATIKA KORREPETÁLÁST 
VÁLLALOK általános iskola felső tagoza
tos -  illetve 8 osztályos gimnázium alsó tago
zatos tanulói számára. Óradíj méltányos 
áron, megegyezés szerint.

Cím: Zimonyiné Juhász Annamária Bu
dapest VI. kér., Liszt Ferenc tér 7. II. em. 19. 
(belváros) Telefonszám: 1-370-006

ISKOLA ÉS ÓVODABÚTOR

O iskolák,
O irodák,
O könyvtárak,
O diákotthonok,
O szoc. otthonok 
komplex bútorozása

1065 Budapest, Hajós u. 13/15. 
(az Operaház mellett)
Tel./fax: 111-0636, 131-8455
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Szebik Imre püspök.
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___________________ Aki hiszi az igét\
hogy Krisztus az ő javára halt meg és
______________________ támadott fel,

azon Krisztus feltámadása 
_________________ megmutatja erejét.

Luther

É N  V A G Y O K  A  F E L T Á M A D Á S  É S  A Z  É L E T  txM

ím e, az Isten!

A TARTALOMBÓL

HITÜNK ALAPJA: JÉZUS FELTÁMADÁSA

LEGYENEK IMÁDSÁGAINK ÉS ÁLMAINK

HÚSVÉTI, NÉPHAGYOMÁNYOK

AZ EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETEKBEN

Jeruzsálem! sírbarlang, ilyen volt Jézus sírja is

A sziklasír előtt
ártatlan álomból 

zavarbaejtö valóság lett 
meg nem érdemelt vágyból 

szobrokat megmozdító 
képeket felszakító erő lett 

eltévedt lépésekből 
felejthetetlen találkozás lett 

a múltból
örökkévalóságban születő jövő lett 

a fájdalomból 
gyógyító vigasztalás lett 

a sárból és fekete porból 
világító hótisztaság lett 

a csillogni látszó hamis értékekből 
eléghetetlen minőség lett 

névből új név 
emberből új ember 
irányból új irány 
életből új élet 
önmagámból új önmagam 
reménységből új reménység 
fényből új fény 
teremtésből új teremtés 

Isten rám talált
Tomay András

Ilyenkor, nagyhét és húsvét táján, gyakran merül 
föl bennem a múló idő messzeségéből két gyermekko
ri emlék. Egy régi nagypénteken édesanyám ki kellett, 
hogy vezessen az istentiszteletről, mert vigasztalhatat- 
lanul sírtam. Csak annyit értettem meg, hogy akiről 
annyi jó t hallottam a vasárnapi iskolában, meghalt.

A másik emlék húsvéthoz fűződik. Húsvétvasámap 
reggel, úgy emlékszem, elég korán, a nyáregyházi te
metőben szabadtéri istentiszteleten köszöntötte a gyü
lekezet a Feltámadottat. Ezzel a szép hagyománnyal 
másutt még nem találkoztam. Ott álltunk a reggeli 
napsütésben, körülöttünk a sírokon már nyíltak a 
jácintok és a nárciszok. A friss tavaszi szélben énekel
tük diadalmasan: Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!

Nagypéntek és húsvét, halál és feltámadás, látszóla
gos vereség és világraszóló győzelem -  mind ott fe
szülnek bennünk, akár tudunk róla, akár tiltakozunk 
ellene. A haláltól félünk, de mégis kételkedünk a feltá
madásban. Az övében még kevésbé, a magunkéban 
annál inkább. Talán, mert a két esemény így, egymás 
után, megállít és állásfoglalásra késztet.

Nagypénteken Jézus csupán csak vérző tárgy, szen
vedése nyilvános, halála és agóniája közpréda. Húsvét 
viszont titokzatos, dicsősége rejtett marad. A Feltá
madott más, mint akit tanítványai megismertek. Né
ha felismerik, máskor azonban rejtőzködik. Öt sebét 
magán viseli, jelenléte mégis sejtelmes.

Weöres Sándor gyönyörű gondolata, miszerint a 
világegyetem telve urakkal, egy szolgája van csak, az 
Isten. Szundar Szingh, az ismert indiai vándorprédi
kátor mondta a következő történetet: egy király el 
akarta bocsátani főemberét, mert az a keresztyén hitre 
tért, és erről sokak előtt bizonyságot is tett. A király 
így érvelt: te Jézusról beszélsz, akiben Isten önmagát 
adta a világ bűneiért. Ha valamit akarok, akkor nem 
én magam végzem azt el, hanem parancsot adok a 
szolgáimnak, és azok engedelmeskednek. Miért kel
lett Istennek személyesen eljönnie erre a világra, ha ő 
a királyok királya? A főember nem szólt semmit, 
hanem szerzett egy babát, amit ugyanolyan ruhába 
öltöztetett, mint amilyet a király legkisebb gyermeke 
viselt. Egy adandó alkalommal, amikor a király éppen 
a folyóparton sétált, a főember a babát a vízbe dobta. 
A király, abban a hitben, hogy a folyóban saját gyer
meke fuldoklik, gondolkodás nélkül vízbe vetette ma
gát, hogy kimentse a babát. A főember megkérdezte 
tőle, miért tette ezt, mikor egy szó elég lett volna a 
szolgákhoz. -  Az apai szív nem tehetett mást -  vála
szolt a király.

Nagypéntek az emberről szól, rólunk szól. Bűne
inkről, engedetlenségünkről, örök tagadásunkról, ké
telkedésünkről -  mert miattunk kellett Istennek erre

a lépésre elszánnia magát. Húsvét viszont Isten dicső
ségét hirdeti: Ő az Úr! Hatalmasabb minden emberi 
intrikánál, hatalmasabb a számunkra oly félelmetes 
halálnál. íme, az Isten!

Több mint 1900 évvel ezelőtt élt valaki, akinek 
élete csupa meglepetés volt. Csecsemőkorában egy 
királyt ijesztett meg, gyermekkorában tudósokat 
hozott zavarba, felnőttkorában a tengeren járt, a 
természet erőin uralkodott. Gyógyszer nélkül gyó
gyított, nem volt pszichiáter, mégis eredménnyel 
gyógyított megtört szíveket. Könyvet egyet sem 
írt, ma mégis O az, akiről a legtöbbet írtak. Éne
ket sem szerzett, mégis a költők a legtöbb him
nuszban és versben Róla énekelnek. A világ kere

kei minden hétvégén megállnak, máskor embertö
megek indulnak útra, hogy találkozzanak Vele. 
Akik ma Hozzá mennek, nem koszorúzni mennek, 
nem emlékünnepélyre mennek. Az élő Úrral talál
koznak. íme, az Isten!

Ő az éltetője Isten népének. Olyat tud adni, amit 
senki más: a bűnbocsánatot. Amikor máshol már 
nincs remény, Nála mindent elölről lehet kezdeni. 
Ránk bízta az evangélium ügyét, amit nélküle már rég 
elrontottunk volna. Az egyház története szinte másról 
sem szól, mint arról, ahogy az élő Úr rendbe szedte 
dolgainkat.

„Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él ben
nem. . ”, zengi messze hangzón Pál apostol. A végtelen 
Isten és a véges ember drámája itt véget ér.

Lupták György

Megjegyzések a kormány gazdasági intézkedéseihez
A március 12-én bejelentett 

megszorító gazdasági intézkedése
ket így jellemezte az egyik lap: 
olyan, mint amikor robogó autó
ban a vezető hirtelen a fékre lép, az 
utasok pedig beverik a fejüket. Égy 
hónap után még nem tudjuk pon
tosan, mi valósul majd meg a ter
vekből és milyenek lesznek a kö
vetkezmények. Néhány megjegy
zés azonban egyházi oldalról szük
ségesnek látszik.

Bizonyos, hogy az elmúlt évtize
dek gazdasági melléfogásai és mu
lasztásai következtében létrejött or
szágos állami eladósodás okozta 
gondokat és a szükséges takarékos- 
sági intézkedések irányát szomorú 
beletörődései kell megértenünk. 
Ugyanakkor azonban vannak köz
életi tények, amelyekbe hiba lenne 
egyszerűen belenyugodnunk.

Alapvető és örvendetes volt 
mindnyájunk számára az utóbbi 
években, hogy a társadalmi szociá
lis védőháló kifeszítése megtör
tént. Ebbe a hálóba kapaszkodtak 
a legszegényebbek, a gyermekes 
családok, a nyugdíjasok, a hátrá
nyos helyzetűek, a fiatalok. Kétsé
gesnek látszik, hogy a sebtében be
jelentett megnyirbálás hatását ki 
tudta volna valaki számítani! Ag
godalommal tölt el, hogy ezek az 
intézkedések az amúgyis nagyon 
rossz magyar születési arányszá

mokat fogják tovább rontani. Jó 
volna nagyon hamar tudnunk a 
megszorító intézkedések pontos 
mértékét. Halvány reménye mu
tatkozik annak, hogy a társadalom 
különböző csoportjainak módosí
tó javaslatai és az általános tilta
kozás eredményeképpen lehetséges 
lesz a tervezet megváltoztatása.

A szociális védőháló kifeszítése 
mellett az egyházak mindig súlyt 
helyeztek az erkölcsi védőháló ki
feszítésére. Azaz nemcsak a pénz, 
a kenyér, a materiális oldal a fon
tos, hanem az erkölcsi értékek 
rendszere is. A Tízparancsolat fo
galmazta ősi bibliai és a jézusi igék 
beleépültek az európai jogrendbe, 
a különböző népek írott és íratlan 
törvénykönyveibe és nélkülük nem 
képzelhető el az Emberi Jogok 
Nyilatkozata sem.

Az elmúlt években a magyaror
szági egyházak az egyházi iskolák 
és intézmények újraindításával, a 
különböző egyházi munkaágak 
felélesztésével szociális-egészség
ügyi és kultúrális területen az er
kölcsi védőháló kifeszítésén fára
doztak. Meggyőződésünk, hogy az 
életünket nemcsak a piac, a pénz, 
a gazdasági viszonyok határozzák 
meg. Szükség van becsületre, egy
más iránti tiszteletre és toleranciá
ra, hűségre, szeretetre, békességre, 
megbocsátásra és olyan magatar

tásra, amelyik a köz javát, miifd- 
nyájunk javát munkálja.

Megdöbbenéssel tapasztaljuk az 
erkölcsi elsivatagosodás és eldur
vulásjeleit a magyar társdalomban 
és tömegtájékoztatási eszközeink
ben. Szeretnénk megváltoztatni 
azt a szinte általánosan elfogadott 
közgondolkodást, amelyik számá
ra a megtévesztés, a hazugság, a 
lopás, a csalás, a hűtlenség és erő
szak természetes és elfogadott ma
gatartás. Ezért helyeseljük azokat 
az intézkedéseket, amelyek a gaz
dasági életben elharapódzott visz- 
szaélések, csalások és a korrupció 
ellen születtek.

Végül valamit a bejelentés kö
rülményeiről és módszeréről, hi
szen ezek nemcsak a közvéle
ményt, hanem még némelyik' mi
nisztert is meglepték, és széles köz
életi vihart kavartak. A magyar 
társadalom korábban sok esetben 
igen megfontoltan és megértőén 
viselkedő többsége megérdemelte 
volna, hogy megfelelő helyzet- 
elemzéssel és javaslatokkal fölké
szítsék és hozzászólási lehetőséget 
adva magát is belevonják és meg
osztott felelősséggel részesévé te
gyék az intézkedéseknek. így most 
az utólagos hozzászólások és véle
ményalkotások a csalódottság és 
keserűség jegyeit hordják magu
kon.

Dr. Harmati Béla

VA LÓ BA N FELTÁM ADT!II T  ézus megdicsőült testben való

Í J  feltámadása semmi máshoz 
igazán nem hasonlítható esemény, 

i j amely ellentmond a , természet 
megszokott rendjének. Élete, halá

ig la és tanítása pedig az ember meg- 
« változását, megtérését követeli.

Ezért az idők folyamán sokféle- 
I  képpen próbálták Húsvétot, a Fel- 
íj tám adott üresem maradt sírját és 
:j,‘ megjelenéseit természetfeletti be- 
ö avatkozás nélkül „megmagyaráz
ol ni”. E kísérletek mögött -  akár 
r  tudatosan, akár önkéntelenül -  az 

angol felvilágosodás filozófusa, 
I ' David Hume (1711—1776) által 
f  megfogalmazott érv rejtőzik. 

E szerint egy halott feltámadása 
annyira lehetetlen, hogy csak akkor 
hinné el, ha a tanúk tévedése na- 

k? gyobb csoda volna, mint az elbe- 
| szélt esemény. Igen ám, de mi a 
I helyzet akkor, ha egyedül Jézus fel- 
[v támadása esetén nem tévedtek?! 

(Akkor persze a „többi” csodát is el 
kell fogadnunk, noha ezek együtt
véve sem olyan fontosak, mint a 
döntő, az utolsó.) Ezek után rövi
den tekintsük át, hogyan próbálták 
Húsvétot „érthetővé" tenni.

Lopás?
Jézus ellenfelei sem tagadták, 

hogy sírja üres volt. Az első ma- 
gyarázási kísérlettel, a lopás mesé
jével M t 28,13-ban találkozunk. 
Ezt elevenítette föl H. S. Reimarus 
(1694-1768), a zsidó származású 
hamburgi nyelvészprofesszor. 
A tanítványok Jézus elfogásakor 

I elmenekültek, Péter pedig meg is
L tapadta Miért híreszteltek volna

ilyen hazugságot? Jn 20,8 — a sze
retett tanítvány látott és hitt -  azt 
sugallja, hogy a holttest csak em
beri kéz érintése nélkül tűnhetett 
el.

Tetszhalál?
Ez a vélekedés a XVIII. század 

végén és a XIX. század elején ter
jedt el, bár ma is vannak hirdetői. 
Eszerint Jézus nem halt meg a ke
reszten, hanem a hűvös sírban ma
gához tért, majd előbb-utóbb fel
épült. Tanítványai ezt később a 
halálból való feltámadásként hí- 
resztelték. Sőt, egyesek még azt is 
állították, hogy Jézus előre „meg
rendezte” a „feltámadást”. Pedig 
mind a négy evangélium egybe
hangzóan állítja, hogy Jézus meg
halt. Pilátus még csodálkozott is, 
hogy milyen hamar (Mk 15,44). 
A római kivégzőosztag négytagú 
volt, és mindegyiküknek meg kel
lett győződnie arról, hogy a ke- 
resztrefeszített valóban meghalt. 
Csak ezután vehették le -  külön
ben őket végezték volna ki. Jn 
19,34-36-ban a szemtanú állítja, 
hogy Jézus oldalából vér és víz 
folyt ki a lándzsaszúrás nyomán. 
A vérnek legnagyobbrészt a szív
ből, a vízszerű folyadéknak a mell
üregből és a szívburokból kellett 
jönnie -  a halál után. Egyébként 
pedig miért terjesztették volna egy 
éppen hogy megmenekült, úgy- 
ahogy felgyógyult emberről, hogy 
ő Isten Fia, a feltámadás és az élet.

hogy övé minden hatalom menny
ben és földön?!

Látomás?
Origenész már a III. század kö

zepén cáfolja a művelt római Cel- 
sus hetven évvel korábbi ilyen állí
tásait. A múlt században pedig a 
tübingeni racionalista teológus, 
D. F. Strauss (1809-1874) nyomán 
terjedt el e feltételezés. Strauss el
fogadhatatlannak tartotta a tetsz
halált. Az előbb említetteken kívül 
arra hivatkozott, hogy a Feltáma
dott a bezárt ajtókon megy át, hir
telen megjelenik, eltűnik. Szerinte 
a tanítványok olyan idegállapot
ban voltak, amely igazolja vízió, 
hallucináció feltevését. Ennek hí
vei az evangéliumok egyöntetű hír
adása ellenére kénytelenek voltak 
azt állítani, hogy Jézust ismeretlen 
helyre, illetve a kivégzettek tömeg
sírjába helyezték. Itt utalnunk kell 
a torinói lepelre. Aki kételkedik 
abban, hogy Jézusé volt, annyit 
azért megállapíthat: egy, az I. szá
zadban Palesztinában keresztre fe
szített zsidó férfit -  aki pontosan 
ugyanazokat a kínokat szenvedte 
el, mint Jézus -  tisztességgel elte
mettek. .. A tanítványok nem vár
ták az Ú r megjelenését, féltek. 
A megjelenések egy idő múlva 
megszűntek. Addig viszont Jézus 
maga mondja és mutatja a tanítvá
nyoknak, hogy ő nem szellem 
(Lk 24,36-43; Jn 20,20 és különö
sen 20 24—7.8. T am ás tö rtén e ten .__

Itt kell említenünk az objektív 
vízió feltevését is. Eszerint is Jézus 
teste ismeretlen helyen elporladt, 
de ő maga jelent meg tanítványai
nak, magasabb, szellemi létben. 
Nem az üres sírban, hanem a feltá
m adott Úrban hiszünk, állítják e 
nézet képviselői. Bármennyire is 
kegyesnek tűnik ez az állítás, szin
tén nem több önkényes belema- 
gyarázásnál. Biztos, hogy Istennek 
úgy kellett tennie, ahogy ma ne
künk (jobban) tetszik? A tanítvá
nyok és más hívek pedig véletlenül 
sem jártak  Jézus -  valódi, jól azo
nosítható -  sírjánál? -  Arra is 
szoktak hivatkozni, hogy a tanít
ványok nem ismerték Jézus sírját, 
mert még Húsvét előtt Galileába 
menekültek. Jn 20,1-10 szerint Pé
ter és János biztosan látta. Egyéb
ként pedig az asszonyoknak szóló 
angyali és jézusi felszólításnak -  
„mondjátok meg tanítványainak 
(és Péternek)” -  csak akkor van 
értelme, ha legalább néhányan Je
ruzsálemben voltak.

Sir- és személycserék?
Vannak, akik azt állítják, hogy 

Arimátiai József csak ideiglenesen 
temette Jézust saját sírjába. Mire 
az asszonyok odaértek, a holttest
nek csak hűlt helyét találták. Erre 
figyelmeztette őket egy szolga 
vagy kertész, akit később angyal
ként ábrázoltak. Jn 20,11-18 alap
ján világos, hogy nem erről van 
szó. Másik lehetőség: az asszo

nyok vasárnap reggel „rossz” sír
hoz mentek, amely valóban üres 
volt, ezért hitték azt, hogy Jézus 
feltámadt. M t 27,61 szerint Mária 
Magdolna és a másik Mária a sír
ral szemben ült Jézus temetésekor. 
Lk 23,55 szerint a Galileából jö tt 
asszonyok megnézték a sírt, sőt 
még azt is, hogyan helyezték el Jé
zus testét. Azok az asszonyok, 
akik mindenkinél jobban szerették 
és sajnálták az Urat, még a sírja 
helyét sem tudták megjegyezni? -  
Egyébként pedig a Jézussal szem
ben ellenséges főpapok és írástu
dók mindkét esetben gondoskod
tak volna az „igazság” kiderítésé
ről.

A Korán azt tanítja, hogy Jézus 
helyett valaki más, hozzá hasonló 
személyt feszítettek keresztre 
(4,156-157). -  Arra is lehet gon
dolni, hogy Jézusnak volt egy iker
testvére, aki a Mester halála után 
folytatta művét. Ez utóbbi elkép
zelések is hogyan egyeztethetők 
össze az azonosság igazolásával?

A „magyarázatok” problémája 
a következő: aki akar, mindig 
talál okot a kételkedésre, elutasí
tásra. Ehhez azonban azt kell felté
telezni, hogy ma, 1964-65 évvel 
később jobban érti az apostolok és 
egyéb tanúk élményeit, miközben 
ők egy, a mai ember számára nyil
vánvaló eseményt mindig hamisan 
értelmeztek. Senki sem lehet biztos 
abban, hogy az Újszövetséget a 
szerzők szándékával ellentétesen 
szabad, sőt kell magyaráznia. 
Mindenesetre az apostolok és hi-

veik Pünkösdtől. kezdve bátran, 
életüket sem kímélve hirdették, 
hogy a lázadók, gonosztevők mód
jára kivégzett Mester az Úr, a 
Messiás, az Isten Fia.

A húsvéti történeteket, vagy tet
szés szerint egy-egy részüket kita
lált legendáknak tarthatja, aki 
akarja. Figyelnünk kell azonban 
arra, hogy az evangélisták éppen a 
„leghálásabb” legendatémákat 
nem aknázták ki. Nem írják le, 
hogyan történt a feltámadás szom
batról vasárnapra virradóan. 
A tanítványok nem is várják. Asz- 
szonyok fedezik fel, hogy üres a 
sír, sőt, ők találkoznak először a 
Feltámadottal, noha az ő tanúsko
dásuk a zsidó jogrendben nem volt 
érvényes. Jézus csak a kiválasztot
taknak jelent meg (ApCsel 10,41), 
pedig milyen hatásosan meg lehe
tett volna imi, hogy Kajafás, He- 
ródes, Pilátus mit szól (ha bír) a 
viszontlátáshoz...

Végül pedig: mi indította a 
szombatot oly szigorúan megtartó 
zsidók egy részét, hogy a vasárna
pot kezdje el ünnepelni? Senki sem 
képes a keresztyén egyház létrejöt
tét Jézus feltámadása, a teremtő 
Isten cselekvése nélkül megmagya
rázni. Minden egyéb kísérlet önké
nyes feltételezésekre, egyes részle
tek túlhangsúlyozására, a nem tet
szők elhallgatására épül -  ezek el
fogadásához is nem kevés hit kell. 
„Ámde Krisztus feltámadt a halál
ból, első zsengeként a halottak kö
zül” (lK or 15,20).

D r. S?entnéterv P é te r
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Nehéz volt fölfelé az út.
Bokrok, sziklák, veszedelmes kőomlások, 
mélységeket rejtő szakadékok nehezítették 
a járást, próbára téve kitartást, bátorságot.
De mi vár ott fönt? S főleg mi van odaát?
A hegyen túl? -  megválaszolatlan kérdések 
voltak addig a pillanatig...
...D e egyszercsak mindenre fény derűit.

Urunk, keresztutad gyötrelmeit olykor 
mi is meg kell, hogy ízleljük életünkben.
De húsvéti feltámadásod híre minket is felemel, 
hogy túl fájdalmon, próbákon és halálon, 
elénk táruljon a nagyszerű látvány:
Túl a földi vándorláson az örök élet vár ránk, 
ahol Veled lehetünk mindörökre,
Veled, aki harmadnapra legyőzted a halált!

BIBLIAI „K I-K ICSO DA”

Magdalai Mária
Mária a Genezáret-tavának partján, Tibériás és 

Kapermaun közt fekvő Magdalából származott. Mi
után Jézus meggyógyította, az Úr egyik leghűsége
sebb női tanítványa lett. De nem csak életében volt 
hűséges Jézushoz. Miután Jézust sírba helyezték, Má
ria két asszonytársával elindult, hogy ahogy az szoká
sos volt, bekenjék az elhunyt testét kénetekkel. A há
rom asszony viszont üresen találta a sziklasírt. Ekkor 
Mária elfutott a tanítványokhoz, hogy elmondja ne
kik, mi történt. Péterrel és Jánossal tért vissza az üres 
sírhoz. Miután a tanítványok, látva, hogy az asszo
nyok igazat mondtak, ismét eltávoztak a sírtól, Mária 
még ott maradt, és egymagában sírdogált.

Amikor azonban hátrafordult, látta, hogy Jézus ott 
áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így _szólt 
hozzá: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” O azt 
gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: 
„Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova 
tetted, és én elhozom.” Jézus nevén szólította: „Má
ria!” Az asszony ekkor már felismerte, hogy a Mester 
az, akivel beszél. Azután Mária ismét visszatért a 
tanítványokhoz, és hírül adta nekik: „Láttam az 
Urat!”

FERI B Á C SI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”

[ □ □ □ □ □ □ □ □ ,! Sliiü I
[ □ □ □ □ m á n á l

Egy ismert mondatot kell megtalálnotok az Újszö
vetségben. A mellékelt ábrán minden téglalap a kere
sett mondat egy-egy betűjét jelöli. Hétről-hétre meg
adok egy-egy magánhangzót, amely a keresett igében 
szerepel. A játék négy héten keresztül tart majd. A he
tente közölt magánhangzókat ábécé sorrendben is
mertetem. Most, a második fordulóban az „á” betű 
van soron. Azok, akik hamar rábukkannak a helyes

megfejtésre, hétről-hétre plusz kérdésekre is válaszol
hatnak, s így gyarapíthatják pontjaikat. Beküldendő 
a keresett mondat, és az, hogy hol van megírva!

A plusz kérdés most a következő: Hogy hívják azt 
a helyet, ahol Jézus keresztje állt, és mi a jelentése 
ennek a névnek?

Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dá
tumát követő keddig adjátok postára!

Megfejtés
A „Komplikált” címet viselő játék helyes megfejtése: Lá

bán. Sok jó  megoldás érkezett. A beküldők névsora a követ
kező: Bánki Renáta (Inota); ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Davi- 
dovics Ágnes (Budapest); Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali 
Ifjúsági Kör; Grósz Eszter (Nagybörzsöny); Hegedős Ákos 
és Szentpéteri Miklós (Deák téri gimnázium); Héja Gábor, 
László és Antal (Csepel); Hugyecz Kornél (Patvarc); ülés 
Adél (Egyházasdengeleg); Kardos Anita (Fancsal); Marthon 
Ildikó (Bököd); Németh Anita (Jánosháza); Németh Csilla 
(Somlószőlős); Nuszpel Mónika és Krisztián (Soltvadkert); 
Világi Dávid (Győr); Zalán Péter (Budapest); Zombori Ani
kó (Budapest); Zombori Réka (Budapest). 
Mindnyájatoknak gratulálok!

De la is volt a rejtvényben szereplő Lábán? A sok helyes 
válasz közül most csak egyet, a Fancsali Ifjúság megoldását 
közlöm:

Lábán Jákob és Ézsau édesanyjának, Rebekának volt a 
testvére. Hozzá menekült Jákob Ézsau haragja elől. Ott 
ismerkedett meg Lábán lányaival, Leával és Ráhellel, akiket 
feleségül vett...

A dicséret mindannyiótoknak jár, a sorsolás viszont ezút
tal Marthon Ildikónak kedvezett, így ő kap jutalmat is!

Húsvéti harangjáték

Mit hirdetnek a húsvéti harangok? Ha helyes sorrendben 
szólaltatod meg őket, neked is elárulják csodálatos üzenetüket!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Ami egy kiállításból 
megmaradt -  nyugalom, béke, 

döbbenet, hit
Vannak emberek, akik még zavartalan harmóniában 

élnek a természettel. Ez Kunkovács László „A mongol- 
altáj kazakjai” című kiállításának az alapgondolata. Pe
dagógus, akinek lételeme a falukutató munka s néprajzi, 
szociológiai képeiből, kultúrtörténeti tárgyú fotóiból 
1983 óta rendez kiállításokat. Tárlatai hét országban 
hétszáz bemutatón hozták közelebb egymáshoz a népe
ket. Ma, amikor a magyarság története annyira foglal
koztatja a kutatókat, mind többen fordulnak kelet felé, 
érzik, hogy „kultúrák bölcsője ez a táj, a népregék szerint 
a világ közepe, ahová az égig érő fa gyökeredzik, a felső 
világba átvezető. Ezt megélni, ezért kellett az Altájba 
jönnöm” -  úja a „Magyar Művészetért-díjas fotómű
vész. Egyik sokakat foglalkoztató kedves képéről ő ma
ga a következőket úja: „... Nem mondtam neki semmit, 
de látta, hogy fényképezek és gondolhatta, ez most fon
tos. Felkúszott a kurgán tetejére és meztelen kis karjait 
széjjeltárta. Szálkeresztté formált testével kijelölte magát 
a végtelen térségben és átölelte azt. Ősei halomsírjánál a 
kazak kisfiú meg én egyetlen szó nélkül is értettük egy
mást és a lényeget. Kivételes helyzetekben érezhetőd: 
cselekvéseid nem percnyi meggondolásaid szerint történ
nek, magasabb vezérlésnek engedelmeskedtél..." A Nép
rajzi Múzeum kiállításáról az Operaházban rendezett 
kiállításra mentünk. Különös bemutató volt: a szépség
ről, a belső kitárulkozásról valló képek mérnöktanár 
festője soha nem tervezte képei nyüvános bemutatását. 
Defy István a maga örömére festett és hozzátartozói 
megajándékozására.

A  Budapesti Történeti Múzeumba: „Az új világrend 
rajzokban és szobrokban” címmel az Egyesült Államok 
Budapesti Nagykövetségének kultúrattaséja, Peter 
Becskehazy nyitotta meg Patrick Oliphant kiállítását. 
A szovjet birodalom bukásával nemcsak Európa, hanem 
az egész világ felkavarodott. Felvételeivel, grafikáival az 
átrendeződés nehéz időszakában, az új korszak hajnalán 
Kelet és Nyugat polgárai életére kíván rámutatni. Leg
megdöbbentőbb grafikája a két szembenálló gránát fel
irata: ez egy tisztességes, Istent tisztelő, zsoltárt éneklő, 
békét szerető, templombajáró gránát -  ez egy valóban 
gonosz, nem hívő, hasznavehetetlen háborút akaró,

kommunista, ateista, nukleáris fegyver”. Figyelmeztetés, 
összegzés?

Mennyivel megnyugtatóbb volt néhány nappal ké
sőbb Fenyves Mária Annunciata kállítása a budai Angeli
ka Kávéház Kisgalériájában, melyet Pogány Ö. Gábor 
művészettörténész nyitott meg. Nemcsak a sok virágos 
kép a tavasz ígéretét hozó színeivel igazolta a rajzoló 
érzéseit, saját verssoraival is erősítette: Szép, hitet sugár
zó verseit Sellei Zoltán előadóművész mondta el úgy, 
hogy az előadótermet betöltő hallgatóság valóban érez
te, hogy

„... minden reggel feljő a nap fénylő aranykelyhe 
és minden éjjel ragyognak a csillagok, 
mert enyém; tiéd, mindenkié ez a szép világ, 
ha széppé tesszük a holnapok hajnal-alkonyát: 
hisz annyi szép van, mi megadja telkünk nyugalmát."

Defy István (1912- 
1994) az Amerikai 
Egyesült Államok
ban született, de is
koláit már Debre
cenben végezte, mi
után közben család
ja hazatelepült.
Rajzkészsége, a mű
vészet iránti lelkese
dése korán jelentke
zett, azonban csa
ládja kívánságára és 
anyagi okok miatt a 
debreceni Jogtudo
mányi Egyetemet 
végezte el. Nyugdí
jas koráig bíróként 
dolgozott. Minden szabad idejét képessége kibontakozta
tására használta. Engedéllyel bejárt a Képzőművészeti 
Főiskolára, V arga  N á n d o r  L a jo s  óráira, később 
magániskolájába járt rajzolni. Tanársegéde lett. Élete 
végéig atyai barátság fűzte őket egymáshoz. D e ly  
Is tv á n  festészetére hatással voltak művészi barátai, 
H o lló  L á sz ló  és B o ld iz sá r  I s tv á n , a nagybá
nyai művészet jelesei. Szerény, csendes ember volt, 
nyugdíjas éveit teljesen a művészetnek szentelte. A ma

Tudom, hogy van feltámadás!
Az egyházban ritkán használ

ják a „tudom” kifejezést, inkább 
azt szoktuk mondani, hogy „hi
szem”. Én most mégis le merem 
írni, hogy nemcsak hiszem a fel
támadást, hanem tudom is.

Egy rövid kis történet elolva
sása után talán megértitek, miért 
vagyok ebben olyan biztos.

Egy fiúról szeretnék mesélni. 
Rolfnak hívják. 10 éves korában 
az utcán töltötte ideje nagy ré
szét. Szüleit nem érdekelte, mi 
van vele. A háború után Berlin
ben is sok utcagyerek volt. 
A sok szörnyűség után ezek a 
srácok meglehetősen kemény 
szívvel élték a bandaéletet. Vere
kedtek, loptak, cigarettáztak és 
ittak is. Érted? 10 évesen! Sőt, 
egy idő múlva hozzájutottak va
cak, sokadosztályú kábítószerhez 
is.

Rolf nagyszüleit és különböző 
rokonait kiirtották a nácik, mi

vel zsidók voltak. A szülei élet
ben maradtak, de teljesen kiég
tek. Egyetlen perspektívának a 
„repülés” maradt és a homályos 
halál. Eddig nagyon lehangoló a 
történet, de másképp folytató
dott. Isten elküldött ezekhez a 
srácokhoz olyan keresztyéneket, 
akik nemcsak hittek a feltáma
dásban, hanem tudták is, hogy 
lehetséges. Akik túlláttak a kül
sőn. Akik nemcsak a kis gengsz
tereket látták, hanem látták ben
nük az új élet lehetőségét is.

Talán sejtitek a folytatást is. 
Igen, Rolf megismerte az őérte is 
meghalt és feltámadott Krisz
tust. Azt a Krisztust, aki átokká 
és bűnné lett az átok alatt szen
vedő emberekért. Aki magára 
vette az egyes ember és a világ 
fájdalmát, bűnét. Aki nemcsak 
„szövegelt” a szeretetről, nem
csak előadást tartott Istenről, 
hanem mindezt be is mutatta,

megcselekedte. Ahogy a Jelené-, 
sek könyvében is olvassuk, hogy- 
vérével vásárolta meg az elve-í 
szett embereket az Isten szám ú] | 
ra. (Jel 5,9) Ma Rolf hasonlói 
gyermekeket, fiatalokat szere' 11 
oda Istenhez, a megoldáshoz, a j  
feltámadáshoz. A foglalkozása 
lelkész. Egyik legjobb barátom. 
Járja Németországban a nevelő
intézeteket, a városokat, utcá
kat. Keresi az elveszetteket, ke- | 
resi a lelki-szellemi haldoklókat. 
Az Ő számára sem egy elvont1'] 
hittétel a feltámadás. Tudja, mert » j 
átélte. A feltámadás akkor lesz v a-1  
lósággá, ha valaki személyesen, 
belső emberében éli azt át.

A Biblia is erre biztat:
Ébredj fel, aki alszol, 
támadj fe l  a halálból, 
és felragyog neked a Krisztus."

(Ef 5,14)
Szeverényi János

Beszélj Jézus kínszenvedéséről 
és haláláról!

Pontban húsvétkor Jézus feltámadott.
A feltámadás előtt sokat szenvedett. Az utolsó vacso

rán már volt egy kis árulásszag a levegőben, de sen
ki se szólt, senki se figyelmeztette Jézust. Az olaj
fá k  hegyén ő sírt, a sumák tanítványai meg aludtak, 
így aztán senki se vette észre, hogy letartóztatták, 
és senki se dobta be magát érte. Júdás harminc 
ezüstért árulta el, Péter semmiért, csak mert be
ijedt.

Poncius Pilátus kegyetlenül megkínozta Jézust: 
meghúzta a szakállát, bizonyos szellemes kérdéseket 
tett fe l neki, véresre korbácsoltatta. Aztán rátettek egy 
töviskoronát, és miközben egyfolytában jópofáskodtak, 
odaszegezték a kereszthez.

A régi Rómát én látni se bírom, amiért megfeszítette 
Jézust? Ha Nápolyban van az eset, senki se bántja, és 
talán még mindig él. Mikor Jézus végképp meghalt, jö tt 
egy nagy földrengés, és azok csak akkor vették észre, 
hogy Isten Fia volt. Három napi halál után Jézus fö l
ment a mennybe, megbocsátott egész Rómának, és fö -  
lénk rakta a pápát.

Mit gondolsz a jobb lator 
történetéről?

Valamikor Franciaországban a guillotin volt a ha
lálbüntetés, majd amikor Amerikát felfedezték, felta
lálták a villamosszéket. Ha egy halálraítélt Jézussal 
ment volna a guillotin alá, biztosan azt mondta volna 
neki: „Jézus, rozsdásítsd be a pengét, hogy ne essen 
le”, ha meg villamosszékbe mentek volna, azt mondta 
volna: „Jézus, csinálj áramszünetet.” De gúnyolódni 
senki se mert volna Jézussal. Az a bajszos lator vi
szont jobbról csak cukkolta, hogy: „Miféle Istenfia 
vagy té, ha még egy keresztről se vagy képes leszáll- 
ni?”

Jézustól nyugatra volt egy másik lator, de bajusz, 
nélkül, aki életében a gonosztevő mesterséget folytat
ta, de holtában megbánta. Most keze, lába oda volt 
kötözve a keresztre, a levágott feje meg már ott várta 
a földön.

Ő, amikor meghallotta, mit mondott az első lator, 
jól letolta, hogy ő ilyen telhetetlent még nem látott, 
ahelyett, hogy megköszönné Jézusnak, hogy neki tö- | 
viskoronát se kellett viselni, azon szőrözik, hogy ki 
száll le és ki nem száll le. „Kedves Jézus”, mondta ,jó l 
tették, hogy engem halálra ítéltek, mert én egy tisztes
ségtelen lator vagyok, talán még Barabásnál is rosz- 
szabb! De te ártatlan vagy, és ez nem igazság, ez 
diktatúra! Kérlek, ha tudsz, bocsáss meg nekem!” 
Jézus azt válaszolta: „Bizony mondom neked: még 
ma velem leszel a paradicsomban.” És ha jól tudom, 
be is tartotta a szavát.

Ez a két „írásmű" két fogalmazás Marcello D'Orta( 
olasz iskolásokkal íratott dolgozat-gyűjteményéből 
Az érdeklődők kedvéért íme, könyvei címe: „Isten 

ingyér teremtett minket" és „Én, reméljük, 
megúszom". Jó szórakozást hozzájuk!

I  I
Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. 
Megvallatták hűségemet, neved megtagadtam. 
Halálodnak harmadnapján vádolnak a tények, 
halálodnak harmadnapján sírva hajtok térdet.

Uram, kerestelek téged, céltalan futottam.
Csak magamért, s mások miatt sírodig jutottam. 
Halálodnak harmadnapján megszűnik az átok, 
halálodnak harmadnapján szívem megtalálod.

Uram, taníts hinni benned, várni új csodára. 
Tedd életem hűségessé, legyen szavam hála! 
Halálodnak harmadnapján zendüinek a fények, 
halálodnak harmadnapján én is áldlak téged!

ga örömére és hozzátartozói megajándékozására fes
tett. Halála évfordulóján leányunokája -  akinek festése 
közben érte a halál -  rendezte az Operaház Vörös 
Szalonjában a kiállítást, melyet R im le r  M á ria  
nyitott meg. A művész édesanyjáról készült finom vona
lú grafikája sokat árul el művészetéről. Legyen tisztelet 
minden édesanyának.

Schelken Pálma
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*

Thomton Wilderrel már találkozhatott az Evangélium 
Színház közönsége. Alig két éve játszottuk a „Hajszál híján” ; 
című színjátékot, s most ismét őt hívtuk segítségül új bemu
tatónkhoz. Két oka is van ennek: az egyik praktikus oka az ,' 
hogy a nehéz gazdasági helyzet miatt -  ezúttal sajnos, sem 
a protestáns egyházaink, sem az állami támogatás nem tu
dott segítséget adni -  olyan darabot kerestünk, amelynek' 
kiállítási költségei (díszlet jelm ez) minimálisak; a másik okai 
pedig az, hogy ars poeticánk eddigi humanista eszmeiségéhe. 
hűek maradjunk. E két célkitűzésnek a legalkalmasabbnak 
Thornton Wilder 1938-ban írt, s azóta világsikerű drám ája^ 
„A MI KIS VÁROSUNK” bizonyult.

Egy kisváros szokványos mindennapi élete keretében két 
család élete eseményei elevenednek meg üres színpadi térben 
-  díszlet, jelmez, kellékek nélkül -  átlagemberekhez illő hét- > 
köznapi gondokkal, gondolatokkal. A férfiak végzik a dől- 
gukat, az asszonyoké a házi munka és a nevelés, a gyerekek 
iskolába járnak. S ha ez a kisvárosi történet ez esetberj 
amerikai is, de ugyanúgy a világ bármely részén is így törté
nik. A szerelem és a házasság is színezi a színjátékot, s a 
temetőben végződik. Az egyszerű történet során örök prob
lémákat feszeget az író: mi az emberi élet értelme, hol a 
helyünk a világban? Figyelmeztet bennünket, hogy nem 
vesszük észre a mindennapi élet szépségét, nem vesszük észre 
egymást, tékozoljuk napjainkat, éveinket, mintha végtelen1 
idővel rendelkeznénk. Aztán egyszer csak itt a vég, a teljes 
bizonytalanság. És hogy valójában nem az elmúlás szomorú, 
hanem a megelőző élet közönyössége.

Ezekre az alapvető kérdésekre a megoldást Wilder egy\ 
másik műve, talán legszebb regénye, a „Szent Lajos király 
hídja” végén találhatjuk meg. ím e: „A szeretet minden meg 
nyilvánulása visszahull a szeretetre, amelyből fakadt. Van az 
elevenek országa meg a holtak országa, s a híd a szeretet; 
csak az marad meg, az az élet egyetlen értelme.”

I
Udvaros b4
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Tanárok és hallgatók jogai és kötelességei
-  B eszélgetés dr. Reuss András rektorral -

Néhány héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy Evangélikus Teológiai 
Akadémiánk (E TA) az Országos Presbitérium „reflektorfényébe" került. 
Arról is szóltunk, hogy elkészült a Teológiai Akadémia (Hittudományi 
Egyetem) „Szervezeti és Működési Szabályzata" ( S Z M S Z ) .  Felkerestük 
az Akadémia vezetőjét és irányítóját, dr. Reuss András rektort, hogy 
ismertesse olvasóinknak, mit tartalmaz és mire szolgál a SZ M SZ .  A rek
tori hivatalban tettük fe l  neki kérdéseinket.

-  M i tette szükségessé a 
S Z M S Z  megalkotását?

Rektor: Az Akadémiának, sőt, 
a Teológus Otthonnak ezelőtt is 
volt szabályzata. Szükséges volt 
rögzíteni a bevett és általánosan 
elfogadott szokásokat. 1989 óta 
„nagy intézmény” lettünk. 120 fe
lett van hallgatóink létszáma. 
1993-ban megalkotta az or
szággyűlés a Felsőoktatási Tör
vényt és ez ránk is vonatkozik. 
A törvény előírja és szabályozza, 
hogy a SZMSZ-nek mit kell tartal
maznia, ennek alapján alkottuk 
meg az új szabályzatot. Nem telje
sen azonos az állami egyetemek 
hasonló szabályzatával, de éppen 
azt kellett ebben megmondanunk, 
miben különbözik.

-  M i volt a szabályzat bevezeté
sének módja?

Rektor: Be kellett mutatnunk az 
Országos Presbitériumnak is jóvá
hagyásra, de az ún. Akkreditációs 
Bizottságnak is, hogy az állam részé
ről elismeijék. A presbiterek közül 
négyen kimerítően szóltak hozzá a 
tervezethez és javaslataikat bedol
goztuk a szabályzatba. 1994 szep
temberére kellett elkészülnünk, idő
ben küldtük el, és most már elfoga
dott szabályzatunk van. A munkánk 
mégsem fejeződött be. Éppen tegnap 
kaptam egy újabb szabályzatmintát, 
az egyetemi felvételek szabályzatát. 
Ezt nekünk is el kell készítenünk, 
mert ha nem készül el, akkor ránk is 
az állami vonatkozik, egyébként az 
egyházi intézmény, egyetem sajátos 
szabályai szerint eltérhet, csak ezt 
rögzíteni kell.

-  Mennyiben egyházi és mennyi
ben állami intézmény az- Akadé
mia? Hogyan állunk az autonómia 
kérdésével?

Rektor: Egyházi intézmény va
gyunk! Fenntartónk a Magyaror
szági Evangélikus Egyház. 0  kéri 
számon munkánkat, neki jelentünk, 
ő nevezi ki a tanárokat. Az Egyetemi 
Tanács (ET) vezeti az intézményt, 
választja a tanárokat, de kinevezésre 
felterjesztjük az ET határozatát.

-  M it jelent az autonómia a hallga
tókra nézve?

Rektor: A  Felsőoktatási Tör
vény értelmében hallgatók is részt 
vesznek az ET munkájában válasz
tás szerint, így ők is részesei a dön
téshozatalnak. 25%-os a részvéte
lük a tanácsban.

-  M it mond a S Z M S Z  a tanárok

és a hallgatók jogairól és kötelessé
geiről?

Rektor: A 16. § erről így szól: 
„Az ETA biztosítja az oktatók, tu
dományos kutatók, és a hallgatók 
számára az oktatás, a tudományos 
kutatás, a művészi alkotó tevé
kenység és a tanulás szabadságát.” 
Az oktatók jogosultak a meghatá
rozott követelményeknek megfele
lően tantervet kialakítani, a tan
anyagot fejleszteni és a munkájuk
hoz szükséges eszközödet felhasz
nálni. A hallgatók tanulmányi sza
badsága -  a tanulmányi rendben 
meghatározott feltételek szerint -  
terjed ki más szakok és egyetemek 
előadásain való részvételre, pályá
zatok megpályázására, az intéz
mény életében való aktív részvétel
re, a létesítmények, eszközök és be
rendezések használatára. Vannak 
tehát kötelező és szabadon válasz
tott tantárgyak, szemináriumok.

A tanárok utánpótlása, képzése, 
elhívása, és kinevezése nagy gond 
lesz a jövőben az új Felsőoktatási 
Törvény követelményei értelmében.

-  Egyik újdonság lelkészképzé
sünkben a zsinat új törvénye szerint 
a 6 éves képzési időtartam. Ebből öt 
év tanulmányi időszak végén szigor
lattal kerül tovább a hallgató, de 
még egy évig az Akadémia kötelé
kébe tartozik, mint lelkészjelölt és 
csak ezen év után kap lelkészi okle

velet és lehet felavatott lelkésze 
egyházunknak. M i tette szükséges
sé ezt a rendelkezést?

Rektor: Sokan kérik számon 
rajtunk, hogy nem eléggé „gyakor
latias” a képzésünk. Egyházunk
ban téves az a felfogás, hogy az a 
jó  lelkész, aki meg tudja javítani a 
templomtetőt, szinte ezermester
ként munkálkodik, mindenhez ér
tenie kell. Ugyanakkor „laikusok
nak” kell tudni hirdetni az igét. 
Nem jó ez a gondolkodásmód. Ma 
mindenütt fontos a szakképzett
ség, a szakszerűség a különböző 
hivatásokban. A lelkésznek jó  teo
lógusnak kell lennie! Elsődleges fel
adata az ige tiszta és igaz hirdetése. 
Ezért van a hatodik év lelkészjelöl- 
ti státusa, hogy alkalmas lelkészek 
irányításával a lelkészi munka gya
korlatába tanuljanak bele. Ezután 
kapjon lelkészi oklevelet és legyen 
megválasztható önálló munkakör
be is.

-  Tervezi-e az Akadémia, az ET, 
vagy az Országos Egyház újabb 
tanszékek felállítását?

Rektor: Egyelőre nem terve
zünk ilyet. Amiről gyakran szó 
esik, bizonyos stúdiumokat eddig 
is beépítettünk a tanszékek mun
kájába, tanrendjébe, így a misszió
vagy a diakónia tudományát. 
A tanárutánpótlás nehézségei 
miatt elegendő lesz a meglévő tan
székek betöltéséről gondoskodni. 
A hittantanári hallgatóknak pedig 
rendelkezésére áll az ELTE peda
gógiai szakán megfelelő képzés el
nyerése.

— Köszönöm a beszélgetést.

Tóth-Szöllős Mihály

H IT Ü N K  A L A P JA : J É Z U S  FE L T Á M A D Á SA

A feltámadás legnagyobb
Jn 11,25a

Lázár feltámasztását János 
evangéliuma úgy írja le, mint Jézus 
legnagyobb csodáját, nem sokkal 
Nagypéntek és Húsvét előtt. 
Hangsúlyozottan nagyobb csoda, 
mint a másik két ismert feltámasz- 
tási történet: Jairus leányáé (Mt 
9,20-26; Mk 5,21-24; 35-43; Lk 
8,40-42; 49-55) és a naini ifjúé 
(Lk 7,11-17). A lány nem sokkal 
korábban halt meg, a fiút is éppen 
temetni készültek, néhány órával a 
halál után. Lázár azonban -  aki
nek neve azt jelenti: Isten megsegít 
-  már negyedik napja halott, „sza
ga van”. Korabeli tanítás szerint a 
lélek három napig tartózkodik a 
holttest közelében, utána távozik 
el végleg „Istenhez, aki adta” . Jé
zus tehát akkor igazán Úr, az Isten 
Fia, ha az ilyerf íalottat is életre 
tudja kelteni. Csák találgatni tud
juk, hogy a másik három evan
géliumban miért nem szerepel a 
története. Nehéz elképzelni -  bár 
éppen nem kizárt - ,  hogy Máté, 
Márk és Lukács nem hallott ró
la. Ha pedig mégis hallották, ak
kor jó  okuk volt a hallgatásra. 
Jn 12,9-10-ben olvashatjuk, 
hogy a nagytanács a feltámasz
to tt Lázár megölését is elhatá
rozta.

Lázár, Mária és M árta Betániá- 
b a n ‘lakott, Jeruzsálem szomszéd
ságában. Jézus a Jordán túlsó 
partján tartózkodott, amikor hírül 
vitték neki Lázár betegségét. Még
is két napig vár, és csak azután 
indul útnak. Lázár közben meg
hal, el is temetik. Jézus azonban 
már tudja, hogy életre fogja kelte
ni. Ezért nevezi Lázár többnapos

halálát is alvásnak, ahogyan Jairus 
leányáét is. A tanítványok pedig 
azt gondolják, hogy az alvás a gyó
gyulás kezdete. Jézus erre meg
mondja nekik, hogy jó okkal késle
kedett, igy sokkal nagyobb jelét 
adja isteni dicsőségének, mintha 
„csak” a súlyos beteget gyógyítja 
meg. Tanítványai mégsem fogják 
fel szavainak értelmét, sőt Tamás 
ki is jelenti: ha visszatérnek Judá- 
ba, akkor nekik is le kell monda
niuk életükről; hiszen Jézust meg 
akarták ölni.

Márta Jézus elé megy, és szomo
rúan utal az „elmaradt” csodára: 
„Uram, ha itt lettél volna, nem halt 
volna meg a testvérem." De azt is 
tudta, hogy Jézus különleges vi
szonyban van az Atyával. Ugyan
akkor vallotta a farizeusok feltá
madáshitét. Amikor az Ú r megígé
ri neki Lázár feltámasztását, Már
ta „felmondja” neki, amit erről ta
nult: „Tudom, hogy feltámad a fe l
támadáskor, az utolsó napon." Jé
zus válasza erre az Újszövetség 
legnagyobb bizonyságtétele a fel
támadásról: „Én vagyok a feltá
madás és az élet.” A gyászoló 
gyülekezethez készülve, e szavak 
különösen is ünnepélyesen hang
zanak.

E szavak igazi ünnepélyességét 
azonban az adja, hogy maga Jézus 
jelenti ki, mi az Újszövetség újdon
sága. Az Ószövetségben az Úr, az 
egy Isten, az Atya az élet kizáróla
gos birtokosa és adományozója. 
Most pedig itt áll -  Nagypéntek 
előtt -  aki legyőzi a halált. Aki -  
jó  néhány évtizeddel az evangé
lium megirása előtt -  tényleg le is

L egyenek im ádságaink és álmaink
B eiktatták  Szirm ai Z oltán pesti esperest

Van-e az ezredvégen elég hi
tünk, erőnk, e jövőkép nélküli nép 
között, amikor ki tudja, mi lesz 
velünk, mi lesz az országgal, mi 
lesz Európával? — tette fel a kér
dést Harmati Béla püspök, amikor 
beiktatta Szirmai Zoltánt, a pesti 
egyházmegye megválasztott espe
resét. -  Kell, hogy legyen -  folytat
ta mert e világ talajába hullott 
a mag, Jézus Krisztus, és az ő életé
ből új élet, új reménység szárma
zik. „Ne félj, mondta az Úr Pálnak, 
hanem szólj és ne hallgass, mert én 
veled vagyok” (ApCsel 18,9-10).

Szirmai Zoltánt másodízben vá
lasztották esperessé; először 11 év
vel ezelőtt, majd idén januárban, 
Bolla Árpád nyugalomba vonulása 
után az esperesi szolgálat hátralé
vő több mint egy esztendejére. 
A fasori templomban tarto tt egy
házmegyei közgyűlésen és beikta
táson a püspök arról is beszélt, 
hogy mennyit változott a világ a 
két szolgálat időpontja között. Ma 
Magyarországon az intézmények 
elveszítették a polgárok bizalmát, 
de talán a gyülekezetekben él még 
az a bizalom, amely az élethez 
szükséges. A püspök ezután be
iktatta esperesi szolgálatába 
Szirmai Zoltánt, akire huszon
négy lelkész kért áldást és Istén 
megerősítését.

Az egyházmegyei közgyűlést 
Pintér Győző felügyelő nyitotta 
meg. Szirmai Zoltán székfoglaló 
beszédében ugyancsak az „itt és 
most” helyzetből közelítve fogal
mazta meg esperesi hitvallását. 
Ugyanazt az igét folytatva idézte 
Pál álmát, az Ú r biztatását: „Ne
kem sok népem van ebben a város
ban!” Kifejtette, hogy abban a re
ménységben szeretne élni gyüleke
zeti lelkészként és esperesként egy
aránt, hogy Istennek ma is sok né
pe van, akiknek hűséges szolgálat
tal tartozik, jelent és jövőt szolgál
va. A mai Pesten sem sokkal köny- 
nyebb a helyzet, mint az ókori Ko- 
rinthusban. De meg kell keresni

Isten népét, fel kell ismerni az al
kalmakat és a megfelelő hangot 
megtalálva, meg kell tölteni a sok
féle hiányérzetet, elsősorban az Is
ten-hiányt. Jelenünk és jövőnk lé
nyege egyházmegyénkben, egyhá
zunkban és városunkban: meghal
lani és továbbadni a hívő és bátorí
tó isteni szót.

Az új esperest számosán kö
szöntötték. Egyházunk vendégei, 
Hans Martin Linnemann westfáliai 
püspök és Helmut Weide egyházta
nácsos meleg szavakkal üdvözöl
ték és áldást kértek szolgálatára. 
Dr. Gálos Miklós felügyelő a fasori 
gyülekezet, Kendeh György a pesti 
lelkészek, Bálint László budai es
peres a szomszéd egyházmegye, 
Pángyánszki Agnes egyetemi lel
kész az ifjúság nevében mondtak 
köszöntőt. Bolla Árpád a tenge
rentúlról levélben üdvözölte „előd
jét és utódját” . Dr. Vajda Ferenc, 
a Fasori Gimnázium igazgatója 
méltatta Szirmai Zoltán érdemeit 
a gimnázium újraindításában és 
működésének segítésében. Az 
ökumenikus gondolkodású espe
res beiktatásán részt vett és ba
ráti köszöntőt m ondott a kerület 
szinte valamennyi felekezetének 
lelkésze.

Szirmai Zoltán 60 éves
Legyenek imádságaink és álma

ink -  mondotta esperesi székfogla
lójában Szirmai Zoltán. A most 60 
éves lelkész olyan ember, aki mind
ezekkel rendelkezik. S  talán a leg
több, amit egy gyülekezet elvárhat 
papjától: legyenek imádságai. Oly
kor álmokért is ?! Mert amikor több 
mint 30 évvel ezelőtt megkezdte fa 
soriszolgálatát, még csupán álmok
nak tűntek, amik később célokká 
váltak. Célokká, amelyek közül sok 
megvalósult, mások pedig -  talán 
nem örökre -  visszakerültek az ál
mok birodalmába.

A 60-as évek elején, amikor a 
fiatal lelkész a Fasorba került, az 
ország a mélypontról éppen csak 
elmozdulóban volt. A gyülekezet él
te a maga kissé megfélemlített, be
zárkózó életét, hiszen ezekben az 
időkben sokszor még azt is titkolni 
kellett, ha vasárnap istentiszteletre 
járt valaki. A fiatal lelkész ezt is 
megértette. De mindvégig készen 
állt lelkében és szellemében arra, 
hogy amikor negyedszázad múltán 
beköszöntött a szabadság, „teljes 
fegyverzetben" álljon az új felada
tok elébe.

Milyen is ez a fasori gyülekezet, 
amelyben Szirmai Zoltán élete felét 
és papi szolgálatának eddigi csak
nem egészét letöltötte? Azt gondo
lom : ha egy tipikus budapesti gyü
lekezetei kellene ábrázolni, arra a 
miénk nagyon alkalmas volna! Sok 
az idős, sok a régi j ó ,  hűséges lélek;

igéje

győzte. Azért lehet a feltámadás 
szerzője, mert ő maga az élet.
A feltámadás és az élet egymás 
mellett említése nem felesleges szó
ismétlés. A feltámadás a halál le
győzésére utal, az élet pedig az iste
ni teljességre, világosságra, sza
badságra és dicsőségre. Utoljára, e 
legnagyobb csodánál mi többet 
mondhatott volna magáról? Mi 
ehhez képest az első, a viz borrá 
változtatása (2,1-11)?

Lehet csodálkozni azon, hogy 
Jézus Húsvét előtt ilyet mondott. 
Egyesek arra gondolnak, hogy Jé
zus Húsvét és Mennybemenetel 
között mondta e szavakat, amelye
ket az evangélista a történet mon
danivalójának hangsúlyozására 
Húsvét elé tett. De nem kell átren
deznünk az evangéliumot, hiszen 
ha Jézus valóban feltámasztotta 
Lázárt, akkor ennek elmondásával 
sem „kellett” Húsvétig várnia. 
A mai gyülekezetnek azonban az 
a legfontosabb, hogy Jézusnak 
ezek a szavai mindig érvényesek 
maradnak. Arra a Jézusra mu
tatnak, aki az egyetlen, igazi vi
gasztalás, az igazi és tökéletes 
élet szerzője.

Luther egyik legfontosabb mű
vében -  Értekezés a keresztyén em
ber szabadságáról -  így hivatkozik 
igénkre: „Egyetlen egy szükséges a 
keresztyén élethez, igazságosság
hoz és szabadsághoz. Ez pedig Isten 
szent igéje, Krisztus evangéliuma, 
ahogyan Jn 11,25-ben mondja: Én 
vagyok a feltámadás és az élet, aki 
hisz énbennem, nem hal meg örök
ké.”

Dr. Szentpétery Péter

értelmiségiek és úgynevezett egy
szerű emberek -  kétharmad részt 
nők, egy harmadrészt férfiak - ,  és 
néhány kereső fiatal. S  még egy jel
lemző vonás, ami, remélem, nem
csak erről a gyülekezetről mondha
tó el, de erről kiváltképp: nqgyon 
szereti lelkészét. És ez egyáltalán 
nemcsak köznapi értelemben, 
szimpátia szinten értendő! Szere- 
tetet ugyanis úgy kap legbizto
sabban az ember, ha először ad. 
Hiába, nem találok eredetibb, ám 
megfelelő kifejezést erre: annyi 
szeretetet adott és ad a hozzáfor
dulóknak, őt hallgatóknak, benne 
bízóknak, tőle tanulóknak, hogy 
a válasz csak a szeretet viszonzá
sa lehet. Hogy miért éppen ezt a 
vonását emelem ki, amikor be
szélhetnék a kiváló igehirdetőről; 
az idejét senkitől sem sajnáló, 
másokat meghallgatni mindig 
kész lelkigondozóról; a remek já 
tékokat tudó, a kamaszok szerte
lenségein soha fe l nem háborodó 
tanárról; a világ dolgaiban nap
rakészen tájékozott, művelt em
berről. .. ? Azért, mert a forrás 
mindig ugyanaz.

Amikor gyülekezetünkben, „csa
ládi” körben köszöntöttük születés
napján lelkészünket, minden mon
danivalónk lényege az volt: szeres
sen még sokáig minket, hogy szeret
hessük őt. Imádkozzon és álmodjon 
még sokáig, és segítse öt Az, aki az 
imákat meghallgatja és az álmokat 
beteljesíti.

U. Á.

Nyilvános szívbéli köszöntő
-  Szirm ai Z oltán  esperesi beiktatása alkalm ából -

Kedves Esperes Úr! Kedves Zoltán!

Minden iktatás, legyen szó gyülekezeti lelkészről, 
egyházi tisztségek viselőiről, presbiterekről, vagy is
koláink igazgatóiról, tanárairól, többszörös ünnepet 
jelent. Ünnepet az érintett személyeknek és közössé
geknek, családoknak és munkatársaknak, egyre in
kább a helyi társadalmaknak, amelyekben a gyüle
kezetek élnek, szolgálnak.

És ünnep az egyháznak. Számomra, tisztemnél és 
alkatomnál fogva egyaránt sajátos öröm minden ik
tatás, mert mindegyik hordozza azt az üzenetet, 
íme, vannak, ismét és ismét vannak férfiak és nők, 
akik elhivatottak a szolgálatra és vállalják azt. 
Nem magányos harcosok az egyházkormányzás fe l
adatával megbízottak, lám, vannak szolgatársak, 
akikre leltet számítani, akik bírják a terheket. A mi 
hibánk, ha nem építünk erre.

Ezen az iktatáson köszöntőmben egy személyes és 
egy általános gondolatot szeretnék kifejezni.

A személyest bizonyára tudod, de el kell monda
nom újra meg újra az Isten iránti hála és,a tanulsá
gok okán. Közel negyven éve, a negyvenes évek régi 
Deák téri ifjúsági ébredésére nyúlik vissza barátsá
gunk. testvéri kapcsolatunk. Számon tartom azóta

is az akkori ifjúság tagjait, hálával és büszkeséggel, 
azokat, akik lelkészek, lelkészfeleségek, teológiai 
tanárok lettek és persze mind a többieket, akik kü
lönböző életutakat jártak és járnak ■ be, de közös 
bennük a gyülekezethez, az egyházhoz, a Jézus 
Krisztushoz tartozás. Igen, most is úgy érzem, egy 
Deák téri ifjút, aki szolgálata jelentős idejét a 
szomszédos, testvéri fasori gyülékezetben töltötte el, 
fontos egyházi szolgálatra választották meg azok, 
akik erre törvényeink szerint illetékesek. És erre 
büszke vagyok, de többről van szó. Tudnod kell, 
hogy nemcsak én, hanem a régi közösség tagjai 
mind számon tartanak, szeretteiddel, gyülekezeted
del, szolgatársaiddal együtt imádkoznak érted. Igen, 
köszöntőmben, amely tisztemnél fogva a nagy kö
zösség üzenete, benne van az egykori elindító Deák 
téri ifjúság szeretete, köszöntése.

A választásra utalás már átvezet az általános 
gondolathoz. A Zsinat legutóbbi ülésszakán elfogad
ta az egyházmegyéről és az egyházmegyében vég
zendő szolgálatról szóló törvényeket. Igaz, ezeket 
később léptetjük majd életbe, de s em m i . akadálya 
nincs annak, hogy már ma is az új törvények szelle- 
mében végezzük tevékenységünket: _________

Te abban a sajátos helyzetben vagy, hogy koráb
ban is végeztél már esperesi szolgálatot. Ez még ér
tékesebbé teszi a bizalmat, amelyet az egyházmegye 
gyülekezeteitől kaptál és növeli felelősségedet. 
A múlt értékeinek a megőrzése mellett megmutatha
tod, milyen új munkastílust igényel a törvény, kere
tet teremtve a megújuló egyházmegyei életnek.

Erős egyházmegyét szeretnénk, melyet a maguk 
lábán álló, gazdag programokkal rendelkező gyüle
kezetek alkotnak, melyek a spirituális élettől az 
anyagi együttműködésig segítik egymást. Az esperes 
a lelkészek pásztora, felügyelőtársával együtt az 
egyházmegye vezetője, a testületi döntések végrehaj
tója. De azt hiszem, Te ezt nálam jobbán tudod, ér
ted és vállalásod mutajja elszántságodat a végrehaj
tásban.

Amikor Isten áldását kérem szolgálatodra, a Pes
ti Egyházmegyére, akkor azt ígérhetem, hogy min
den általad igényelt segítség megadására kész va
gyok munkádhoz és remélem, hogy ez, egyéb értékei 
mellett, példamutató lesz az említett új zsinati tör
vényünk végrehajtását tekintve a jövőben megvá
lasztásra kerülő esperesek számára.

Frenkl Róbert
*

(Elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni a beiktatáson, 
ezért kértem és köszönöm meg az Evangélikus Elet nyilvános
ságát. ) : __________________

A beiktató istentisztelet
H. M. Linnemann püspök és H. Weide egyháztanácsos 
köszönti az esperest
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H ITÜ N K  A L A PJA : J É Z U S  FE L T Á M A D Á SA ORVOSI JELENTÉS
Meg kell halnom -  meg merek halni!

Jn 11,25b

vezér, Ma Úr és él.” (Wipo: Se-„Életünkben szüntelen halál lesi 
léptünk..." (Ék 499.) Az ének őse 
születésének legendája bizonyára 
ismerős : a kolostor ablakából egy 
szerzetes feszülten figyeli, hogyan 
építik a szédítően mély szakadékot 
átívelő hidat. A látvány meditációs 
„anyaggá” lesz számára és az idő
höz és helyzethez kötődő élmény
ből született antifóna pedig a világ 
végezetéig, minden ember számára 
érvényes figyelmeztetéssé.

A reformátor megbecsüli ezt a 
csodálatos örökséget. Két vers
szakkal pedig még értelmezi, elmé
lyíti, mi is igazában a halál, amely 
életünk kellős közepén is les ránk, 
és végül sem enged kitérőt a szá
munkra.

Szinte kortársa az a Ráskai 
Lea dömés (dominikánus) apáca, 
akinek a keze írásával maradt 
ránk a „Halál himnusza” : „El
megyek meghalni, látván, hogy a 
halál mindeneken uralkodik, és 
igen sűrű és gyakor(i) az ö háló
ja." -  „Elmegyek meghalni, de 
nem tudom, hogy hova megyek, 
sem tudom, mikoron megyek el, 
de akarhova forduljak, mindig a 
halálra megyek."

Mindkét szöveg annyira szemlé
letes és annyira egyértelmű üzene
tet rejt, hogy minden magyarázko
dás csak lazítaná a kikerülhetetlen 
és megfellebbezhetetlen tény félel
metes keménységét: meg kell hal

nom. Az sem szelídítene a tényen, 
ha előre tudhatnám idejét és mód
ját. De nem tudom. Csak azt, hogy 
meg kell halnom.

Nem ment meg, ha nem gondo
lok vele. Az sem ment meg, ha 
időben megkezdem az „elszakadá
si manővereket.” Megszívlelni va
ló a reformátori tanács, hogy az 
ember ne hagyjon maga után ren
dezetlen ügyeket.' De ki mehet úgy 
el, hogy ne maradna utána teendő? 
Hiszen nem tudom, mikor megyek 
el.

De nemcsak az a kérdés, mi ma
rad utánam. A fő kérdés ez: hova 
megyek? Hiszen nem az álom édes- 
testvérével van dolgunk halálunk
ban, hanem Isten elé citáltatunk. 
Ismétlem: citáltatunk, tehát nem 
akarás vagy nem akarás lehetősége 
van előttünk. így válik égetővé a 
kérdés: ha meg kell halnom, meg 
merek-e halni?

Csak Jézus Krisztus ígéretébe 
kapaszkodó reménységgel merem 
kimondani: meg merek halni. Re
ménységgel, mert -  noha előőrseit 
észlelem is magamban és körülöt
tem -  még előtte vagyok a nagy 
küzdelemnek. Akkor derül majd 
ki, hogy a „kell”-be törik-e bele az 
életem, vagy merek belemenni a 
halálomba. A reménységem onnan 
fakad, hogy Jézus Krisztus bele
ment és „Az Elet a halállal, megvitt 
csoda -  csatával, S  a holt Elet-

quentia paschalis. Babits Mihály 
fordításában.)

Azért merek meghalni, mert 
nem a saját merészségemben remé
lek, hanem azt a bizonyos hor
gonyt, amely a keresztény remény
ség jelképe, kidobom már most az 
életem hajójából, hogy Jézus 
Krisztusba kapaszkodjék.

Ebben a reménységben és ebben 
a merészségben Jézus Krisztus erő
sít: keresztségemben azt mondta, 
hogy Hozzá tartozom. Szent teste 
és vére, irgalmas jelenléte őriz ak
kor is, amikor „halálomra egyedül 
maradok.” Csak így merek meg
halni.

Természetesen szeretném majd 
az utolsó harcon Jézus nevét ki
mondani. Csak nem tudom, 
hogy ki tudom-e mondani. De 
ezzel sem vesződöm sokat. Re
mélem, lesznek, akik segítségül 
hívják helyettem. De mindennél 
jobban azt kérem, amit vala
mennyien sokszor éneklünk: 
„Am ha egy sóhaj még vár, s ke
res Téged, Azzal köss, Jézusom, 
új szövetséget!” (ÉK 374,3.)

Meg kell halnom. Kérem Jézus 
Krisztust, hogy merjek meghalni.

„Elmegyek meghalni, remélvén 
az örökké megmaradandó életet... 
Ezenképpen jó l megyek meghalni.”

Fehér Károly

Alig pár hete érdekes orvosi ta
nulmány került a kezembe. Latin 
szakkifejezésekkel úja le a mi 
Urunk Jézus Krisztus szenvedését. 
Izgalmas és tanulságos olvasmány 
volt, mert így még jobban megis
merhettem, hogy „micsoda szenve
désen ment keresztül” a Megfeszí
tett. Rettenetes fájdalmakat kellett 
elszenvednie. Kezdve a hírhedt ró
mai korbáccsal, amely több szíjjal 
és a szíjak végén ólomnehezékkel 
rendelkezett. Ezzel cafatokra tép
ték az elítélt hátán a bőrt. Nem 
lenne csoda, ha a megkorbácsolt 
áldozat magatehetetlenül feküdt 
volna egy vértócsában. Azt állítja 
a tudós orvos, hogy „...az elitéit 
bőrének ilyen mértékű megkorbá
csolása és az izomszövetek összezú- 
zása súlyosságban egyenlő a testfe
lület megégésével. Orvosi segítség 
nélkül ez a sérülés halálos." Jézus
nak így kellett a hátára vennie a 
keresztgerendát. Nyers, szétvert 
húsra a durva, szálkás, súlyos, nem 
steril gerendát. Keresztben, hogy 
mindkét vállát terhelje. A gerenda 
a csigolyákat is nagyon nyomta 
(pontosan leírja a tanulmány, 
hogy melyik csigolyákat nyomta, s 
megtudhatjuk a csigolyák orvosi 
neveit is). A keresztgerenda (pati- 
bulum) súlya lehetett 30-50 kg is. 
Mintha valakinek az lenne a fel
adata, hogy félig agyonvert álla
potban egy cementes zsákot cipel
jen hegynek fel.

Ám nemcsak a hátát, de a kopo
nya bőrét is mélyen és súlyosan

rendezvényein. Jó alkalom volt ez az 
ünnepi hétvége arra is, hogy Kiss 
Dénes írót és K. Dénesné könyvtá
rost -  a Társaság alelnökét és tagjait 
-  körünkben üdvözölhessük.

1904-ben alakult Kaposváron a 
Berzsenyi Társaság (1984-ben szer
veződött újjá), az újjáalakuláskor 
alapító tag volt Kiss Dénes is. A Tár
saság szellemisége számunkra is pél
daadó: „Csak úgy állhat meg a mi 
kis testünk, Ha az lélekkel és erővel 
teljes." Kiss Dénes előadásában be
szélt arról, hogy mi a Berzsenyi Tár
saság célja (hiszen iskolánk is tagja), 
beszámolt eddigi munkájukról, 
majd szólt Berzsenyi Dániel öröksé
géről; a költőről és az emberről. 
S miközben az írót hallgattuk, töb
bünknek eszébe jutott a költő Kiss 
Dénes is; egy kb. húsz évvel korábbi 
versének, a „Levelek”-nek néhány 
sora: „Levelet írok Berzsenyinek / 
kézbesítsék a csillagok / Megunha
tatlan esti rímek / milliárdnyi mi föl- 
ragyog...”

Kiss Dénes élményszerű, rendha
gyó „irodalomórája” után Szentpáli 
Csaba, a Nemes Magyar Társaság 
tanárelnöke köszönettel értékelte az 
előadást.

Papp János színművész műsorát 
Berzsenyi Dániel verseiből és prózá
jából állította össze. A magyarok
hoz, Fohászkodás, Búcsúzás Ke- 
menes-Aljától, A közelítő tél című 
versek hallgatása közben „beszé
des” csönd uralta a termet. De fe
lejthetetlen élményt nyújtott az An- 
tirecesio szuggesztív előadása is.

Úgy vélem, igaza van Németh 
Lászlónak. „Egy-egy nagy író nem
csak ajándék, hanem feladvány is... 
Berzsenyit nemcsak nagy költőnek, 
de nagy tanítónak is látom.”

És Németh Lászlóról eszembe jut 
Szokolay Sándor zeneszerző (aki az 
„irodalom Kodályának” tartja a 
nagy írót); ő azt szeretné, ha az 
oktatásban megvalósulnának ezek 
a Berzsenyi gondolatok is: „Az észt 
az érzéshez csatolod, / a csapongó 
elmét szelíden oktatod." (Kishez)

Ebből a törekvésből sikerült va
lamit megmutatnunk a következő 
hétvégén, március 11-12-én a me
gyei Kisfaludy Napok ’95. kulturális 
seregszemléjén, amelyen a megye 
valamennyi középiskolája részt 
vett. Kategóriánként a legtöbb dí
jért járó serleget -  immár harmadik 
alkalommal -  a soproni Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum) diákjai nyerték el. A zsűri 
19 arany-, 15 ezüst- és 13 bronz
éremmel jutalmazta iskolánk tanu
lóit. Kiváló énekkarunk ismét 
aranyérmet kapott. Sok érem jutott 
a helytörténeti dolgozatokért is. 
Akadt néhány olyan pályázónk, aki 
több kategóriában ért el érmet: pl. 
Gergácz Erzsébet (versmondás és 
énekkar), Kálmán Eszter a képző- 
művészeti és honismereti kategóriá
ban is aranyérmet szerzett, ifj. Lam- 
pérth Gyula öt érmet szerzett (köz
tük három aranyat, a hangszeres 
zenében, énekben és helytörténet
ben).

Március 15-ét felemelő hangulat
ban ünnepelte az ifjúság, egy válto

zatos (prózai, énekes, táncos) össze
állítással kötötték le a különböző 
életkorú tanulókból álló közönség 
figyelmét. A műsor egy drámapeda
gógiából érettségiző tanulónk, Bu
dai Petra vizsgarendezése volt. (Fel
készítő tanára: Orbán Júlia).

Ezután részt vettünk a városi ün
nepségen és koszorúzáson. A Him
nusz és a Szózat hangjaira meghaj
totta a zászlóvivő az iskolazászlót, 
éppúgy, mint a líceumi elődök tet
ték, mint például a jó  60 évvel ez
előtti március idusán Böröcz Sán
dor (amint erről visszaemlékezésé
ben vallott).

Középen Kiss Dénes író, költő

A hónap végén, 25-én „Európa 
meghal Boszniában” békenap volt 
városunkban, iskolánkban. Ézen a 
napon előadást hallgattunk meg 
Boszniáról, továbbá fotókiállítás, 
beszélgetés a hazánkban és Ausztriá
ban élő boszniai menekültekkel és 
Vujity Tvrtko, Pulitzer-díjas újságíró 
filmvetítéssel egybekötött beszámo
lója segített abban, hogy diákjaink 
megtanulják értékelni a békét, tudja
nak együttérezni a szenvedőkkel, 
tiszteljék az Embert, s lássák, hová 
vezet a szélsőséges nacionalizmus, az 
értelmetlen gyűlölködés.

Az evangélikus templomban 
ökumenikus istentiszteleten kö
nyörögtünk az Istenhez a békéért. 
Szerb és horvát népzenével, a bé
kenap támogatói és a soproni gim
nazisták által gyűjtött adományok 

átadásával, közös énekléssel 
„fogtuk meg egy
más kezét” a szere
tet jegyében. A Lí
ceum által kezde
ményezett békena
pot Rajki Károlyné 
és Wild Róbert, is
kolánk tanárai 
szervezték.

íme egy tavaszi 
hónap a tanórán 
kívüli iskolai élet
ből.

Sámson Klára

Húsvéti néphagyományok az

OSI
Keveset tudunk gyülekezeteink 

hagyományairól. Akadtak 
ugyan lelkészeink között, akik 
megfigyeltek és leírtak néhány ré
gi szokást, de rendszeresen még 
idáig senki sem gyűjtötte össze 
ezeket.

Számos helyen a bö j t  idején 
sötét ruhában mentek a templom
ba, a lányok lila szalagot tettek a 
hajukba, s főként az idősebbek 
teljesen feketébe jelentek meg 
Krisztus halálára emlékezve. 
A házasulandókat nem hirdették 
ki a templomban, még akkor sem, 
ha a böjt után kívántak összehá
zasodni. Ilyen adataink vannak 
Kiskőrös, Mezőberény, Békéscsa
ba, Ambrózfalva, Szarvas és Ge
rendás gyülekezeteiből. Általában 
ilyenkor tilos volt a vidámság, az 
utcán sem lehetett dalolni. Nem 
lakodalmaztak, nem mulattak 
böjt idején az evangélikusok sem.

V irá g va s á r n a p r a  minden 
házat kimeszeltek, s a lányok 
ilyenkor jelentek meg először ta- 
vasziasan. Megkezdték a tojások 
festését. A katolikusok barkát 
szentelnek ezen a napon és azt 
olvashatjuk, hogy a bokortanyák 
evangélikus tirpákjai örültek, ha 
ismerős katolikus családtól szen
telt barkát kaptak, mert oltalma
zó céllal az elsőház komódjára 
vagy a tükör mellé helyezték. Ál
talában szerte a magyar nyelvte
rületen úgy tartották, hogy a 
szentelt barka megvédi a házat a 
villámcsapás és a tűzvész ellen.

Nagyhét hagyományához tarto
zott, hogy az evangélikus tirpák 
asszonyok n a g y c s ü t ö r t ö k ö n  
éjszaka a Gecsemáné emlékezetére a 
virágoskertben imádkozgattak, a 
férfiak hasonló céllal valami rejtett 
helyen. Utána frissen merített vízben 
mosakodtak meg. A jószágot is meg
öntözték. A víznek egészségvarázsló 
erőt tulajdonítottak, különösen a 
húsvéti ünnepkörben. Nagycsütörtö
köt egyébként nem mindenütt tartot
ták ünnepnek, de pl. Ambrózfalván 
a konfirmáció ideje volt és a tanítók, 
presbiterek, lelkészek vettek ezen a 
napon úrvacsorát.

N a g y p é n t e k e n  a Hétfalusi 
evangélikus csángók a századfordu
lón még énekelték a passiót, s arra 
gondosan felkészültek. A passió és 
lamentáció a reformációtól a XIX.  
századig része volt a protestáns is
ten tiszteleteknek.

A legtöbb gyülekezetben nagy
pénteken vettek úrvacsorát, mert 
ezt tartották a legnagyobb ünnep
nek. A nagypénteki, úrvacsora előt
ti böjtnek helyi és egyéni változatai 
alakultak ki: volt, aki semmit sem 
evett (Mezőberény), volt, aki pat
togatott kukoricát (Békéscsaba, 
Kondoros), volt aki csak tojást, 
vagy tejét (Békéscsaba), néhol 
zsír tálán ételt (Mezőberény), szá
raz kenyeret (Gerendás), aszalt 
gyümölcslevest (Csönge). Mindez 
addig tartott, míg a csillagok fe l  
nem jöttek. Volt, aki ezután is csak 
tejet ivott (Tótkomlós), de a leg
több helyen nem mindennapos étele-

megsebesítették a 2-4 cm hegyes 
tövisekkel, melyek felszántották a 
fej érzékeny bőrét körös-körül. 
Ilyen kikészített állapotban kellett 
végigmenni a Kálvárián. Ereje el
fogyott a kereszt alatt és össze
esett. Már önmagában ez elegendő 
szenvedés lett volna!

De az említett orvosi tanulmány 
sem fejezi itt be a leírást. Azt kelle
ne mondanom, hogy ezután csak 
az erősebb idegzetűek olvassák to
vább ezt, ám mégis azt mondom: 
igenis tovább kell követnünk ezt az 
orvosi leírást, hogy egész lelkűnk
kel beleborzadjunk, mi is történt 
érettünk, helyettünk, miattunk? 
Amennyiben valóban komolyan 
akarjuk venni Jézus Krisztus gol
gotái áldozatát, meg kell állnunk a 
kereszt tövében!

A megfeszítés menetének kor- 
történeti leírását természetesen 
nem ebből az orvosi tanulmányból 
ismerjük, de most kövessük ezt. 
A földre tették a keresztgerendát, 
az áldozatot pedig hanyatt fektet
ve, karjait szélesre kitárva szögez
ték oda úgy, hogy két oldalról egy- 
egy kemény római katona lefogta 
az elítélt könyökét, kezét és arról 
olvasunk, hogy a harmadik katona 
hogyan helyezte a csuklóra a kb.
15-20 cm hosszú, 8-9 mm, gömbö
lyű felületű szöget és hogyan ütötte 
két-három erőteljes kalapácsütés
sel a „hüvelykujji párna alá a ra- 
diocarpalis” mentén. Az orvosi ta
nulmány világosít fel, hogy a 
„csuklón keresztül fontos ideg hú
zódik át: az un. medianus”, amely 
érző- és mozgatóideg. Ennek az 
idegnek a roncsolása „a legheve
sebb fájdalmak egyikét okozza”, 
sőt olyan megfeszülés lehet ennél 
az idegnél, hogy a hüvelykujj kör
me akár a tenyérbe fúródhat. Ed
dig még csak a kezeket szögezték 
oda. Ne kíméljük magunkat, kö
vessük az orvosi leírást, mert eze
ket a Megfeszített miattunk viselte 
el. íme, az Isten Báránya tényleg 
feláldozta önmagát!

Ezután következett a patibulum 
felemelése a már álló gerendára. 
A lábakat egymásra fektették és a 
felső lábfejen „a II. és a III. meta
tarsus közé” verték a szeget úgy, 
hogy az a talpon jö tt ki és beleha
tolt az álló gerenda fájába. A vér- 
veszteség itt már nem túlságosan 
nagy. Ezután megkezdődött az el
ítélt haláltusája.

Végül az orvos szakmai kérdése, 
hogy mi lehetett a halál közvetlen 
oka? Röviden ezt is kísérjük figye
lemmel. Ebben a szörnyű helyzet
ben három szögön függve „a mell
kas a maximális belégzés állapotá
ba kerül, a kilégzés válik borzal
masan nehézzé és az elítélt fuldo
kolni kezd.” Asztmás rohamra em
lékeztető helyzet alakul ki, fokozó
dik az izomanyagcsere, de nincsen 
oxigén, a testben tejsav keletkezik, 
s ennek következménye van, amit

mi már nem követünk tovább. 
Iszonyú izomgörcsöt említ végeze
tül a tanulmány, s azt mondja, 
hogy a kereszten kínlódó megful
lad.

Az orvosi tanulmánynak nem 
témája az a nagy lelki szenvedés, 
amiről az evangéliumok számol
nak be. Pl. Lukácsnál (12,50) Jézus 
által bevallott szorongásról olvas
hatunk, vagy nem kerülheti el a 
figyelmünket a getsemánéi éjszaka 
egyik súlyos mondata sem, hogy 
„szomorú az én lelkem mindhalá
lig” (Mk 14,34). Ezen a sötétséges 
éjszakán van szó ama pohárról is, 
amely a harag és az ítélet pohara. 
Erről Jézus így szólt: „Atyám, 
minden Jehetséges neked, vedd el 
tőlem ezt a poharat.” Milyen po
hárról van szó? Sokan azonosítják 
-  mint jelképet -  az itt várható testi 
szenvedéssel. Pedig ez az ítélet és a 
harag pohara -  tehát nagyon kese
rű pohár! Jahve haragjának kelyhe 
az! Számos ótestámentomi hely 
jelzi, hogy borzalmas tartalma le
hetett a harag kelyhének. A 75. 
Zsolt 9. verse szerint ezt minden 
embernek ki kellene innia, de Jézus 
vette magához azt a rettenetes 
kelyhet.

Arról is szólnunk kell még, hogy 
mindezt Jézus érettünk önként szen
vedte el. Kitérhetett volna ezen ret
tenet elől, de önként vállalta a ha
rag és az ítélet kelyhét. Ember nem 
kötelezhette rá. Ez hát az igazi, va
lóban önfeláldozó szeretet.

Felvetődik a kérdés: és mi? 
Ezt vállalta értünk, miattunk, 
helyettünk Jézus! És mi? Cini
kus érdektelenséggel, közömbös 
vállrándítással megyünk tovább 
semmibe vezető életutunkon? Ez 
aligha lenne értelmes! De akkor 
mit tegyünk? Részleteiben más
kor kifejtendő titokról van szó, 
most csak éppen érintjük, hogy 
mindaz, ami történt, az életünk
be vág. Mindehhez kapcsolódási 
pontunk a hitünk. Látható és ér
zékelhető értelemben pedig a 
kettő szentség. Egyrészt a ke- 
resztség, abban a mély értelem
ben, ahogyan Pál apostol ír er
ről Róm 6. fejezetében. „A ke- 
resztség által ugyanis eltemettet- 
tünk vele a halálba, hogy ami
képpen Krisztus feltámadt a ha
lálból az A tya dicsőségére, úgy 
mi is új életben járjunk." M ás
részt az Ú r szent vacsorájának 
szentsége adatott a számunkra.

Az orvosi leírás segítség lehet a 
számunkra, hogy még jobban tu
datosítsuk magunk számára, hogy 
Ő értünk, helyettünk, miattunk 
hogyan szenvedett. De ezt az óriási 
jelentőségű eseményt a feltámadás 
igaz ténye koronázza meg. Isten 
kegyelmes döntése Jézus Krisztu
sért, hogy mienk az örök élet in
gyen, kegyelemből.

Ribár János

evangélikus gyülekezetekben
két ettek, hanem pl. fő tt  kolbászt, 
tojást, kocsonyát.

N a g y s z o m b a t o n  az asszo
nyok takarítanak, sütnek, főznek  
ma is. Tótkomlóson különösen a 
gazdacsaládok szigorúan megtar
tották az ünnep rendjét és nagy
szombat estéjén a családnak együtt 
kellett lennie. Húsvét vasárnap az 
egész család együtt reggelizett és 
együtt ebédelt, az étkezések előtt 
húsvéti énekeket énekeltek. Az idő
sebbek szemmel tartották a család
tagokat. Akárcsak karácsonykor, 
ilyenkor sem illett hangosan vesze
kedni, feleselni a fiataloknak. 
Nagyszombat este vagy húsvétva- 
sárnap reggel a család tagjai, apra- 
ja-nagyja megmosakodott, * tiszta 
ruhát vett magára, s különösen a 
fiatalok erre az alkalomra új ruhát 
kaptak, s első ízben a templomba 
vették fel. Ebéd alatt a prédikáció
ról beszélgettek, s a fiataloknak be 
kellett számolniok arról, hogy mit 
hallottak. Általános szokás szerint 
húsvét vasárnap a család tagjai nem 
mentek más házához látogatóba.

Húsvét hajnalán az erdélyi szász 
evangélikus ifjúság középkori ha
gyományként ki szokott vonulni a 
magaslatokra, hogy a felkelő nap
ban a Húsvéti Bárányt megpillant
hassa.

Az Evangélikus Naptár 1994-ben 
beszámolt arról, hogy a nagytarcsai 
gyülekezet h ú s vé t v a s á r n a p  
reggel hét órakor toronyzenére éb
redhet. Elsősorban a gyülekezet 
gyermek-, ifjúsági- és felnőtt ének

kara szólal meg előzetesen rögzített 
felvételről, hangszórókon keresztül, 
így ju t el az örömhír mindenkihez: 
„Az Úr feltámadott...”

A nap kiemelkedő része az isten- 
tisztelet. A lányok fehér vagy virá
gos ruhában mentek a templomba 
(Gerendás). Húsvét első napjának 

jellegzetes szokása a keresztszülők 
látogatása a keresztgyerekeknél.

H ú s v é t h é t f ő n  a locsolás máig 
szokás, de pl. a mezőberényi szlová
koknál csak az istentiszteletig lo
csolhattak, általában azonban hét
főn egész nap. Tótkomlóson voltak, 
akik már 4-5 óra tájban, hajnalban 
felzörgették a lányos házakat, s ha
gyományosan vízzel locsolták a 
lányt, aki azután megvendégelte a 
legényeket. A locsolásért járó aján
dék és ct keresztszülők ajándéka is 
a piros vagy hímes tojás, mely az 
élet, az újjászületés, a feltámadás 
jelképe. A húsvéti ajándékozás szo
kása nem újkeletű, csak az ajándé
kot hozó nyúl képzete nem tartozik 
az ősi hagyományaink közé. Ma 
azonban már elmaradhatatlan része 
a húsvéti szokásoknak.

E  néhány régi és új szokás ismer
tetése szolgáljon példaként arra, 
hogy evangélikus gyülekezeteink 
körében éltek és ma is élnek hagyo
mányok. Ezúton is kérem a kedves 
olvasókat, hogyha kedvet éreznek, 
írják le akár a mostani, akár a régi 
gyülekezeti, családi húsvéti szoká
sokat és küldjék be a Szerkesztő
séghez!

Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató

I

„Hallod a pattogó rügyek zené
jét?... / Lázban a hegyek a tavaszi 
széltől. / Vágyva néz erre havas orom 
I Holnapra tán a tavasz tűzétől / Szir
mokra bomlik■ a Várostorony.'’ 
(Becht Rezső: Soproni Tavasz).

Az egykori líceumi öregdiák nem
csak versben, hanem prózában is 
vallott arról, hogy márciustól „min
den soproni szemében ott csillog a 
diövérek tavaszi virágzása.’'

Ilyenkor „a nap tüze” „a fürge 
diákot” nemcsak a természetbe csal
ja ki, hanem a szellemi műveltség 
kincseivel is üdíti a mai licistákat.

Ez a tavaszi hónap -  a kultúrá
nak, művészeteknek szentelt hétvé
gekkel -  lélekgazdagító örömök for
rásává vált diákjaink számára.

Március 4-én volt a Berzsenyi-nap 
gimnáziumunkban, egésznapos 
programmal, meghívott előadókkal, 
vendégekkel. Délelőtt egyesületté, 
baráti társasággá szerveződött át a 
1790-ben alakult, s azóta (kisebb- 
nagyobb megszakításokkal) folya
matosan működő Soproni Nemes 
Magyar Társaság. Megalakulása
kor -  és még utána sokáig -  „egyet
len őre és ápolója volt a magyar 
nyelvnek és kultúrának e nyugati 
végvárban”. (Benkő László)

A maiak célja: az iskola haladó 
hagyományainak ápolása, az anya
nyelv és a magyar nyelvű kultúra 
„magas szintű művelése; a szabad 
szellemiség kialakítása” az iskola 
diákjaiban. A Társaság tagja lehet: 
növendék, tanár, öregdiák stb. De 
soraikba léphetnek olyan kulturális 
egyesületek is, amelyek azonosulni 
tudnak a Magyar Társaság céljaival, 
szellemiségével, és ezt írásban vállal
ják. Tanárelnöke: Szentpáli Csaba.

-  Egyesületként újjáalakult ezen a 
napon a Soproni Német Társaság is, 
az 1803-ban alapított Társaság jog
utódja, amely a német anyanyelv tö
kéletesítését, a német nyelvű kultúra 
rendszeres ápolását tartja fő felada
tának, és szoros, folyamatos kapcso
latot kíván fenntartani a Magyar 
Társasággal. Tanárelnöke: Dudás 
János.

Az Alapszabályzatok ismertetése 
után az 5/1. B osztály nemzetiségi 
tagozata rövid német nyelvű műsort 
adott: német költők verseiből hal
lottunk szép összeállítást. A „kicsik” 
(az alsósok) kiejtése, jó teljesítménye 
Dudásné Bruckner Gertrúd tanárnő 
felkészítő munkáját dicséri.

Ezután iskolánk kamarakórusa 
lépett a színre, műsorukban Bach-, 
Haydn-művek szerepeltek. Vezé
nyelt egy végzős diákunk: Wagner 
Szilárd.

Az ebédszünet után kiállítást te
kintett meg az ifjúság és a tanári kar 
a 100 évvel ezelőtt született Merényi 
Oszkár gazdag munkásságáról és 
Berzsenyi-kutatásairól.

Fiúi emlékezéssel folytatódott az 
ünnepi program: Merényi László ta
nár az édesapjáról, dr. Merényi Osz
kárról, az irodalomtörténészről, a 
pedagógusról, a Berzsenyi-kutatóról 
szólt.

Iskolánk küldöttei már többször 
jártak Kaposvárott a Berzsenyi Dá
niel Irodalmi és Művészeti Társaság

„Az észt az érzéshez remeken csatolod...” (Berzsenyi)

M Á R C IU S a soproni Evangélikus Líceumban
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H úsvét: teológia és művészet

fajdalomról? Marvany-Mariaja Lenhardtné Bertalan Emma ki hallott ilyen badarságot! bs Széli Éva

Húsvét előtt Izraelben

Magam Nyíri professzor óvatos 
szavait, körültekintő értelmezését 
tartom leginkább meggyőzőnek. 
De van bennem egy kis érzelmi- 
esztétikai vonzódás az éjjeli sötét
ben, láthatatlanul lejátszódó feltá
madási jelenet iránt. Ezért vidéki 
és külföldi barátaimnak szívesen 
küldök húsvéti üdvözletét olyan 
képeslapon, amely valamely ma
gyar tájat, létesítményt, művészi 
alkotást mutat be éjjel készült

PIETÁK
A Pieta Krisztus siratásának 

képzőművészeti alkotása. A szó 
olasz eredetű. Magyarul azt jelenti: 
együttérzés, részvét, kegyelet.

Krisztus nagypénteki megváltó 
halálának azt a jelenetét örökíti 
meg, amikor fia halott testét a ke
resztről való levétel után a fájdal
mas anya még utoljára a kezében 
tartja.

A középkor elején a Pieták Má- 
ria-arcán mély fájdalom ül. Hiszen 
a gyermek, akit egykor a világra 
hozott -  halott. Keresztre feszítet
ték, szégyenletes halállal. Mint a 
latrokat. Ezeken az ábrázolásokon 
az Istenanyák tehetetlenül ölelik a 
keresztről leemelt, élettelen testet. 
Lelkűk vergődését tükrözi lesütött 
tekintetük. Merev fájdalmukat őrzi 
az anyag, amiből a mesterek meg
formálták őket. Fa, kő, elefánt- 
csont, márvány.

Az első ábrázolásokon Mária 
még többedmagával siratja Jézust. 
Bibliai személyek veszik körül. Né
ha még lebegő angyalok is.

Később, a 14. században megje
lennek a kétalakos Pieták. Mária a 
fiával. Ez a kép kerül be a német női 
kolostorok esti áhítatainak a szín
helyére. A szerzetesnők a nagypén
teki áhítat, a vecsemye szertartásai
nak a részeként mélyülnek el Krisz
tus szenvedésének a misztériumá
ban. Átéléssel elmélkednek a Meg
váltó sebein. Szívüket elönti a rész
vét, a kegyelet. Ezért hívják ezeket 
a képeket Vesperbild-nek, magya
rul vecsemyeképnek.

A vecsemyeképeken azonban 
már kifejeződik a megváltás aján
dékának az ígérete. Az üdvösség 
reménye. A halál feletti győzelem, a 
halál pillanatában. Mária arcán fel
oldódik a fájdalom. A gyász kínjait 
a letisztult, csendes bánat váltja fel. 
A Bibliai biztatás: „Mert úgy sze
rette Isten a világot, hogy egyszü
lött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, 
el ne vesszen, hanem örök élete le
gyen.” (Jn 3,16) Ilyen csodálatos, 
letisztult szobor Michelangelo Pie- 
tája a római Szent-Péter baziliká
ban. Számomra ez a szobor jelenti 
a legszebb Pietát!

Amikor 1496-ban Rómába érke
zett Michelangelo, mindössze 21 
éves volt. ö t  évig tartózkodott ott, 
és ebben az időben alkotta meg ezt 
a szépséget. Honnan tudhat egy hu
szonéves fiatalember ennyit az anyai

fényképen. Tudom, hogy profán 
értelemben nem stílusos. A világ 
számára húsvét a feltörekvő fény, 
a hosszabbodó napok, az önmagát 
kitáró természet ünnepe. Számom
ra azonban hozzá tartozik Nagy
szombat éjszakája is, bármely órá
ban, bármilyen módon történt a 
feltámadás. Bármilyen módon -  de 
abb^n biztosak lehetünk, hogy 
nem látványosan.

Dr. Bán Ervin

nem sir, nem hullat könnyeket. Me
rev, mint maga a halál. Finom arc
vonásaiban fiatal, gyönyörű nő rej
tőzik. Szinte hihetetlen, hogy az 
ölében fekvő férfi a fia. Jobbí 1 sze
retném, ha a betlehemi jászdira ha
jolna, az újszülött fölé. Jobban ille
ne hozzá.

Nézi az ölében fekvő élettelen 
testet. Nyugodt lemondást látok az 
arcán. Letisztult fájdalmat. Bevé
geztetett. A fiú testén a felfeszítés 
nyomait éppen csak jelzi a művész. 
Miért nem sír ez a márvány? Miért 
nem ül nagyobb fájdalom az anyai 
arcon? Kérdezgetem magamtól és 
választ is találok rá. Számomra el
fogadható feleletet.

A gyermek, ha halott is, az ölé
ben van. Magához szoríthatja. Csó
kolgathatja. Ma még az övé. Hogy 
holnap mi lesz? Nem gondol rá. 
Csak öle)i a fiát.

Ha szobrász lennék -  én sok-sok 
pietát készítenék a világ anyáiról. 
Azokról, akiknek nem adatott meg, 
hogy utoljára átkarolhassák, ölük
be vehessék meghalt gyermeküket. 
Azokat, akiknek a fiai idegen föl
dön „feszültek keresztre”. Akiknek 
a fiait erőszakkal hurcolták el a há
borúkba. Gázkamrákba, akname
zőkre, harcterekre.

Anyák a világháborúkban! 
Anyák Boszniában és Csecsenföl- 
dön! Moszkvában és Afrikában! 
Hol vannak a fiaitok?

Miből keletkeznek a vizek? Nem 
az anyák könnyeiből?

Anyák! Az emberiség történel
mének legnagyobb vesztesei. Múlt
ban és jelenben. Anyák, akik nem 
tarthatják ölükben meghalt fiaikat.

Pietát készítenék róluk, ha mű
vész lennék. De nem tudnám az 
ölükbe helyezni meghalt gyerme
keiket. Mert nincsenek.

Csak távolba-meredö, fátyolos 
szemüket tudnám rögzíteni.

Fába, köbe, márványba.
Csonka Pieták lennének. Egysze

mélyes Pieták.
Ä Szent-Péter bazilikában áll Mi

chelangelo csodája: a Pieta. Mária 
feje lehajtva. Nézi meghalt gyerme
két. S ölében tartja a világ anyáinak 
összes, meggyilkolt, keresztrefeszí- 
tett egyszülöttjét.

Finom arcában azonban benne 
rejtőzik a feltámadás ígérete!

A megváltás ígérete!

H IT Ü N K  A L A P JA : J É Z U S  F E L T Á M A D Á SA

„...aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha...”
Aligha lehet Jézus fenti kije

lentését szó nélkül „lenyelni”. 
Talán önkéntelenül is a kicsit 
borgőzös nótasor ju that eszünk
be: „ihaj-csuhaj, sose halunk 
meg...” De lehet-e józanul és fe
lelősen ilyet kijelenteni: „nem 
hal meg soha” ? Legtöbb gyüle
kezetünkben hétről hétre teme
tünk, rendszeresen koporsó mel
lé kényszerülünk és szembesü
lünk a halál elkerülhetetlen reali
tásával. Ady Endre ugyan arra 
biztat minket „A vidám Isten” 
című, kissé bizarr versében, hogy 
akkor vagyunk az Istei^, közelé
ben, ha „kötekedünk” a halál
lal. .. De lehet-e, szabad-e köte-

Húsvét hajnalán
Emlékszem a lucfalvi húsvéthaj- 

nalokra. Még köd volt és hideg, 
mikor kimentünk a harangtorony
hoz, mely a hajdani falu szélén egy 
dombon állt, most szinte a falu 
közepén található. A ködből ár
nyalakok bontakoztak k i: az ének
kar tagjai.

Csend volt. Hajnali csend. A mi 
szivünkben pedig az áhítatos vára
kozás csendje.

-  Krisztus föltámadt!
-  Valóban föltámadott! -  kö

szöntünk oda halkan egymásnak.
Mikor összegyűltünk, megszó

laltattuk a harangot, majd az 
énekkar a Halleluja énekeskönyv
ből a „Halld, az ég harangi.. kez
detű éneket énekelte. Az énekver
set haran^úgás váltotta fel, majd 
újabb versszak következett.

A vörös napkorong akkor bújt 
elő a fellegek mögül. Gyönyörű 
hajnali színek az égbolton. Egyre 
világosabb lett. Minden friss és 
üde, a madarak dalolnak, mi pedig 
átéljük az első húsvéthajnal élmé
nyét.

Föltámadt!

„Halld, az ég harangi zengnek 
Messze földön szerteszét.
Hírül adva mindeneknek 
Isten üdv-üzenetét.
Áldott Isten nagy kegyelme, 
Hogy leküldte szent Fiát!
Benne higgy, s az élet lelke 
Meggyőz benned sírt, halált. 
Szent harang, égi hang 
Zendül szerte hangosán,
Drága hír, Jézus él,
S  most kegyelme napja van.”
Csodálatosak voltak ezek a kö

zösen átélt húsvéthajnalok.
Aztán egy nagyvárosba kerül

tem. Reménytelen, kiégett, szo
morú emberek. A templomot tíz
emeletes toronyházakkal takar
ták el.

Jött Nagypéntek, Nagyszom
bat, majd Húsvét hajnala.

-  Fölkelni hajnalban? Ugyan, 
ki hallott ilyen badarságot? És

kedni a nagy „Kaszással”, aki
nek még a világ legrettegettebb, 
leghatalmasabb urai is előbb- 
utóbb megadják magukat?!

Pedig húsvét éppenhogy a „vi
dám Isten” ünnepe, a halállal való 
„kötekedés” napja, amikor jó len
ne, ha mernénk vállalni John Donne 
angol költő bátor hitvallását:

„Miért hencegsz úgy, Halál? Csak 
mert e földi
létben kegyetlen úrnak tartanak?
.. .hát ne fúdd fe l úgy magad!
M i felkelünk: öröklét karja vár, 
s te nem leszel. Meg fogsz halni, 
Halál"

Ez a fajta „kötekedés” a ha
lállal nem ostoba vakmerőség

énekelni? Még mit nem! Mire jó 
az? Úgysem hallja senki! Nem ér 
az semmit!

-  Nem másnak! Magunkért, a 
közösségért Istennek...

De nem értik.
Bennem is kialudt az öröm, a 

Húsvét öröme.
Aztán eljött a húsvéthajnal.
-  Nem, az nem lehet, hogy át

aludjam ezt a csodálatos hajnalt! 
A legszebb hajnalt! Jézus föltá
madt, és én ne váljam?! Aludjak, 
míg ő kilép a sírból és továbbmegy 
oda, ahol várják? Fölkelek.

-  Elmegyek a templomba még 
egyedül is.

Imádkozom, majd fölmegyek az 
orgonához. A „Győzelmet vettél"-t 
játszom és énekelek. Szíven fölme
legül.

Húsvét van és föltámadt! Jézus 
legyőzte a halált!

Az emberek pedig éppen a má
sik oldalukra fordulnak és alsza
nak tovább. Szürke és unalmas 
számukra a világ. Pedig ha tudnák, 
ha hinnék, hogy van világosság, 
van új élet, kegyelem. Ha tudnák, 
ha elfogadnák, hogy Jézus eljött és 
önmagát adta váltságul, hogy 
meghalt, de föltámadott, boldog 
örömmel énekelnének velem 
együtt e szent hajnalon. De nem 
tudnak énekelni.

Föltámadt!
Nem válaszol senki./ • fDe mégis!

Megjön a tompa válasz többszö
rösen: Föltámadt!

A panelházak, mik erdőként ve
szik körül a templomot, válaszol
nak. ..

Az emberek elnémultak. Nem 
dicsőítik Jézust.

A prófécia beteljesedett: a kö
vek megszólaltak.

Ó, ti kőszívek, meddig marad
tok némák és érzéketlenek oly sok 
szeretet és kegyelem iránt, mely Is
tentől jö tt Jézuson keresztül?

Hogyan történt Jézus feltáma
dása? A hagyományos elképzelést 
főleg festményekről ismerjük: an
gyalok vagy láthatatlan erők el
gördítik a kőtömböt a sírbolt bejá
rata elől, az Úr győzelmi ragyogás
ban, rendszerint valamilyen győ
zelmijelképpel, kilép a nyíláson, az 
őrök pedig kétségbeesetten próbál
nak menekülni a vakító fénytől. 
Háttérként többnyire a kora haj
nal látható. Megfestették így a fel
támadás jelenetét néhányan a leg
nagyobb festők közül is.

Áz evangéliumok elmélyültebb 
tanulmányozása ráébresztette a 
teológusokat, hogy ez a hagyo
mány jelképes érvényű, a feltáma
dás nem volt ilyen látványos. Az 
1976-ban kiadott új katolikus bib
liafordítás magyarázatai szerint a 
feltámadás még éjjeli sötétségben 
történt; Jézus csodálatos módon, 
észrevétlenül távozott az üregből. 
Kora reggel már nyitott sírboltot 
találtak az asszonyok, a kőtömböt 
kisebb földrengés vagy földcsu
szamlás mozdította el. (Van erre 
utaló egykorú, bár nem egyértel
mű világi följegyzés.) A magyará
zat szerzője úgy összegzi a monda
nivalóját, hogy „a feltámadásnak 
nem volt szemtanúja” . Feltételez
hetően nem ő az első, aki így ma
gyarázza a feltámadást. Talán 
ilyen jellegű értelmezésre épül Ro
bert Graves Jézus királyának hús
vét reggeli jelenete. Ha ezt elfogad
juk is, semmit nem von le a nagy 
festők képeinek művészi értékéből.

Ám ez sem az egyetlen lehetsé
ges elgondolás. Bármilyen figyel
mesen olvassuk például János 
evangéliumának 20,1-9. versét, 
nem tudjuk (nekem legalábbis nem 
sikerült) a feltámadás módjának 
ismertetett leírását kiolvasni. 
A hogyant az evangélista tulajdon
képpen nem írta meg.

Amit biztosan tudhatunk, azt 
Nyíri Tamás, a tavaly elhunyt filo
zófiaprofesszor és jeles katolikus 
teológus fogalmazta meg egyik írá
sában: Jézus meghalt a vesztőhe
lyen, majd egy idő múlva tanítvá
nyai és néhány más követője élő 
emberként látták -  ami a kettő kö
zött történt, azt nevezzük feltáma
dásnak.

Tapasztalataim szerint azok a 
kortárs művészek adnak számot 
legszerencsésebben -  és esztétikai
lag leghitelesebben -  a feltámadás
ról, akik a Nyíri professzoréhoz 
hasonló szerénységet vállalnak, 
emberi alázattal közelítik meg az 
eseményt, nem kelnek bírókra iste
ni tényezőjével (amely művészileg 
tulajdonképpen nem ábrázolható). 
Lagerquist svéd író Barabbás című 
regényének hőse vasárnap reggel a 
sírhoz megy, üresen találja -  tudo
másul veszi, nem magyarázkodik. 
Honegger, a kiváló svájci-francia 
zeneszerző, Húsvéti kantátájában 
sincs szó magáról a feltámadás pil
lanatáról : reggel a nép meglátja az 
üres sírt, elfogja a csodálkozás, 
amely aztán allelujába tör át, 
ütemről ütemre erőteljesebben, na
gyobb hittel.

armadszor voltam Izraelben. 
És először böjtben. Készültem 

arra a lelki élményre, hogy a nagy
hét előtti időszakban járhatok azo
kon a helyeken, ahol az akkori ün
nep előtti napokban Jézus járt ta
nítványaival.

Hamar be kellett látnom, en
nek a helyzetnek nincs sajátos 
üzenete. Nemcsak azért, mert a 
szent helyeken a turisták áradata, 
az őket váró árusok hada illúzió
romboló, hanem mert a keresz- 
tyénség nem múltba tekintő, em- 
kékeket ápoló, történelmi tradí
ció, hanem mindig a mának szó
ló, friss mondanivalóval rendelke
ző valóság.

Ebben a megközelítésben már 
érdekessé vált a látogatás. A mai 
Izrael üzenete a mai keresztyén- 
ségnek. Megértettem, miért erő
södött fe l  szerte a világon a zsi
dó-keresztyén párbeszéd, miért 
működik nálunk is sikeresen a 
Keresztyén-Zsidó Társaság. M e
részebben fogalmazva, megsejtet
tem az egykori zsidó illetve po
gány keresztyénség körüli viták
ból, ami az érzelmi lényeget illeti. 
Miért vélték úgy, hogy először a 
pogányoknak is zsidóvá kell len

niük, hogy utána Krisztus tanít
ványai lehessenek. A Szentföldön 
ez nem tűnik olyan abszurdnak, 
mint Európában. Hiszen itt az 
Ószövetségben járunk. A közös 
gyökerekre eszmélünk. Abrahám 
és Mózes a miénk is, de biblikus 
távolságban maradnak, Saul, Dá
vid, Salamon alakja viszont olyan 
közel kerül hozzánk, népünk tör
ténelmébe ágyazva, mint egy 
nemzet nagyjai a mai utódokhoz, 
amikor azok saját történelmi em
lékeikkel találkoznak.

Negyven év veszteségeihez tar
tozik, hogy nem lehetett élő kap
csolatunk a zsidó állammal, nem 
mehettünk Izraelbe, nem szembe
sülhettünk a keresztyénség gyö
kereivel. Nem láthattuk, mikor, 
miért és hogyan kezdődött a zsi
dó diaszpóra-sors, és nem tehet
tük fe l  a kérdést, Izrael állam lé
te vajon a végkifejlet kezdete. Jé
zus újbóli eljövetelének előhírnö
ke-e? Vagy olyan történelmi
politikai esemény, amelyből nem 
vonható le -  bármennyire közvet
lennek látszik is az összefüggés -  
spirituális következtetés.

A Krisztus-várás az egyik meg
határozó pont, amelyik összeköt

és elválaszt. A mi várakozásunk 
az Újszövetség konkrét üzenetén, 
nem az ószövetségi próféciákon 
alapul. De azok is hitünk értékes 
alapjai.

Jeruzsálem a legtöbbet szenve
dett történelmi város. Hetvenszer 
rombolták le az évszázadok fo 
lyamán. Mégis, ma is, vagy ma 
ismét, virágzik. Ebben a virág
zásban benne van — Izrael népé
nek és kormányának erőfeszíté
sein túl -  annak a sok népnek és 
vallásnak a kegyelete és hite, 
akik magukénak vallják Jézus 
Krisztust és akiknek az állampol
gárai, hívei rendszeresen látogat
já k  Jeruzsálemet, a szent helye
ket.

Területet békéért. Más olvasni 
az újságban róla és más tapasz
talni azt a szüntelen vibrálást, 
ami a csodálatos, békét árasztó 
bibliai tájak ellenére, állandóan 
ott feszü l az izraeli életben. Nap
jaink valósága a békét igényli, a 
többezer éves történelem és a mai 
történések egy része is illuzóri
kussá teszi a béke utáni vágyako
zást. Mégsincs más út. És a kez
deti eredmények, különösen az 
Izrael és Jordánia közötti megál
lapodás, melynek nyomán a két 
állam polgárai ismét ellátogathat
nak a szomszéd országba, őszin

tén bizakodásra adhatnak okot. 
Nehéz a szenvedésekkel kiharcolt 
területekből engedni, főleg egy 
kritikusan szerény területű ország 
részéről, de ha ez a békéhez veze
tő egyetlen út, akkor nincs más 
lehetőség. Egyre többen látják ezt 
be Izraelben. Meg kell próbálni. 
Hiszen még így sem bizonyos, 
hogy sikerül.

Kérdés, az iszlám fundamenta
lizmus, amely a mai politika és a 
mai és holnapi történelem talán 
legnagyobb kérdőjele, és bizonyo
san legnagyobb veszélyforrása, 
megengedi-e a békés kibontako
zást, vagy újabb terrorhullám sö
pör végig a bibliai tájon, önmagu
kat is elpusztító fanatikusok aka
dályoznak meg minden megálla
podást. Arabok és zsidók, moha
medánok és keresztények, együtt 
és egymás mellett, Jeruzsálemben 
és mindenütt Izraelben, békét 
akarnak. A Tóra, a Korán és az 
Újszövetség együtt jelképezte ezt 
egy az együttélésről, az aktuálpo- 
litikai kérdésekről tartott nem
zetközi tudományos tanácskozá
son. Nem a hit, az identitás fe l
adásáról van szó, hanem a másik 
hitének a tiszteletéről. Annak fe l
ismeréséről, hogy minden nagy 
tanításban erőteljesebb a türelem
re, békességre intés, mint a ra

jongásból, fanatizmusból eredő 
gyilkos indulat.

A torzulást csaknem mindig a 
vallás politikai célra való felhasz
nálása okozza. Nem mentes ettől 
a keresztyénség története, olykor 
a jelen sem.

Legyen bármekkora a jeruzsá- 
lemi túristaáradat, a Via Doloro- 
sán haladva az ember megéli, 
visszaidézi találkozásait Vele, és 
szívében visszhangzanak Túrmezei 
Erzsébet versének -  A ki helyett a 
Krisztus vérezett -  gyönyörű sorai. 
„Már csak szeretni, simogatni 
vágytam, Haladni csendesen, mint 
Ő haladt, Aki helyettem roskadt le 
a porba Golgotha útján, a kereszt 
alatt."

Ahogy teltek napjaink Izraelben, 
úgy kapott helyet egyre inkább be
szélgetéseinkben is az ünnepi vára
kozás. Talán azért is, mert a kör
nyezet is ezt sugallta. Annakidején 
is az Egyiptomból szabadulás, a ko- 
vásztalan kenyér ünnepére ment Jé
zus tanítványaival Jeruzsálembe. 
Elválaszt és összeköt a várakozás. 
Talán a legtöbb, amit Húsvét előtt 
Izraelben megértettem, nem köny- 
nyű, ma sem könnyű zsidónak lenni, 
keresztyénnek lenni, embernek len
ni. A Szentföldön különösen is erről 
szól minden.

Frenkl Róbert

„Soha?!”
bői, vakhitből táplálkozik, ha- ' 
nem abból a nagyon is tudatos 
kötődésből, melyet Jézus tömö
ren így fogalmaz árnyaltabb for
dításban: „Aki ÚGY él, HOGY 
hisz énbennem, nem hal meg so
h a ...” Egy fejezettel korábban 
így summázza küldetését: „Én 
azért jöttem, hogy ÉLETÜK le
gyen...”

Hol van a határ élet és halál 
között? Nehezen megválaszolha
tó kérdés ez még az orvosi etiká
ban is. Gondoljunk csak az euta
názia kínzó problémájára... Jé
zus látása ebben a kérdésben is 
egyértelmű, világos: a Hozzá va
ló viszonyunk a szó legszoro
sabb értelmében ÉLET-HALÁL 
kérdés! Élet és halál határvonala 
nem a temetőkapunál húzódik, 
nem is a ravatalozó vagy a ko
porsó körül, hanem sokkal in
kább a hit és hitetlenség határ
vonala a vízválasztó. Ahogyan 
léteznek tetszhalottak, úgy lehet
nek „látszat”-élők is, akiknél or
vosilag még minden rendben 
van, de az Istentől való elszaka- 
dottság állapotában, tehát a ha
lálban vannak...

Aki viszont Jézusban hisz 
(nem másban!), az nem marad 
egyedül a halálban sem, hiszen 
Pállal együtt vallhatjuk: „meg 
vagyok győződve, hogy sem ha
lál... sem mélység, sem semmifé
le más teremtmény nem választ
hat el minket az Isten szereteté- 
től, amely megjelent Jézus Krisz
tusban, a mi Urunkban.” Ezért 
mondhatjuk egy fiatalon elhunyt 
lelkipásztor szavaival: „a Krisz
tusban hívő ember számára a ha
lál azt jelenti, hogy Isten átteszi 
öt a hozzánk közelebb lévő kezé
ből a tőlünk távolabb lévő kezé
be. De ugyanannak az Úrnak a 
kezében marad..."

A z  előrementek gyülekezetéből 
segítségül hívhatjuk Löhe Vil
most. is, akinek jól ismert esti 
imádsága énekeskönyvünkben is. 
megtalálható. Ennek záró sora 
éppen arra a Jézussal való Kö
zösségre utal, melyet a halál, sem 
rombolhat szét: „Maradj ve
lünk... ha ránk borul a halál éj
szakája...” Ezért tudott Löhe 
Vilmos még temetésen is az 
örömről prédikálni. íme, egy 
meglepő részlet, egy ádvent ne
gyedik vasárnapján tartott temeté
si beszédéből, ahol merte a közelgő 
karácsony fényében a vasárnap 
igéjét hirdetni: „Örüljetek az Úr
ban mindenkor..." (Fii 4,4): „A hi
vő számára a temetési menet pász
tori menet vagy a bölcsek útja Bet
lehem felé ... Akié az igazi keresz
tyén öröm, az a halál gondolatánál 
sem veszti el érzékét az egyszerű 
életöröm iránt..." Bárcsak tud
nánk mi is Löhe Vilmos szemével 
látni temetőinket, aki így vall: 
„Hajnalfény dereng a sírok felett, 
és Isten szántóföldjei olyan mezők, 
melyeken halhatatlan reménység vi
rágzik..."

Nem véletlen, hogy van, ahol 
húsvét hajnalán temetői istentiszte
leten hangzik fel először a feltáma
dás evangéliuma. Van, ahol húsvét 
reggel toronyzene ébreszti a falut: 
„Győzelmet vettél, ó, Feltámadott!" 
Meijünk mindannyian a „vidám Is
ten” vidám népeként a halállal „kö
tekedve” az élet hírnökeivé válni! 
Nemcsak húsvét ünnepén...

Gáncs Péter

N E P P  A LA PÍTV Á N Y

Emlékezünk még 1991. 
nagyhetére. Teológusaink 
nagyheti missziós útja során 
autóbaleset következtében 
tragikus körülmények között 
elhunyt NEPP ZSUZSA. 
A Dunaharaszti Evangélikus 
Egyházközség, tagja emléké
nek megőrzésével kíván emlé
ket állítani a teológus hallgató
nak, aki életével és viselkedésé
vel kiemelkedő példát muta
tott a fiataloknak. Ezért létesí
tették a NEPP ALAPÍT
VÁNYT. A fiatalok különbö
ző vállalkozásait, nyelvi to
vábbképzést, tanulmányi uta
zásokat, nyári táborozásokat 
szeretnék támogatni és ösztö
nözni. Az Alapítvány székhe
lye: 2330 Dunaharaszti, Dam
janich u. 33. Bankszámlája a 
Dunaharaszti Mezőbank fiók
nál, számlaszáma: 219-98911. 
Az Alapítvány nyitott, ado
mányokat elfogadnak.
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HITÜ N K  A L A PJA : JÉ Z U S  FELTÁM ADÁSA NAGYPÉNTEK IGÉJE
ÁLDOZAT ÉS ÁLDOZATOK

M ilyen szegények lennénk, ha ez 
a kérdés vizsgakérdés volna! H a 
hitünk nem volna tö b b  elsajátítan
dó leckénél, teljesítendő penzum 
nál; U runk  pedig a bírónál s a 
vizsgáztatónál, aki egy-egy tém a
kö r végén szántónkén, tudunk-e 
m ár, hiszünk-e m ár eleget. Ne 
fosszuk meg m agunkat a lényeg
től! H itünk  m aga az élet, U runk  
pedig az egyetlen, aki oda is velünk 
jön , ahova senki emberfia nem  kí
sérhet.

M árta  gyászol. Elveszítette a 
testvérét. A  ház tele együttérzők
kel, mégis üres. M ert senki nincs, 
aki vigaszt tudna  adni. Valami el
tö rt, am i eddig ép v o lt  Valami 
széthullott, am i eddig egész volt. 
K i tudná helyreállítani? Ki tudná 
visszaadni? K i tudna vigasztalni? 
A  ház üres. M árta csalódott. M ert 
a  bajban  Jézus sem segített. N em  
fo rd íto tt az eseményeken, nem  állí
to tta  meg a halál felé rohanó  sze
keret, nem  te tt csodát, el se jö tt. 
Egyedül hagyta őket.

Ä  gyász és a csalódás találkozik 
Jézussal. Találkozik? Elésiet. Alig 
várja a találkozást. C sattanós ösz- 
szeütközésnek szánja. A  szem re
hányás m ögött -  csakúgy, m in t a 
mienk m ögött -  vigasz u tán i vágy 
van, szeretetvágy, m egoldás u táni, 
csoda u táni vágy. Jézus soha nem 
késlekedik, hogy a m ártákkal ta 
lálkozzon. Le tud  hajolni oda, 
ahova eddig senkinek sem sikerült. 
K özel tu d  férkőzni gyásztól- 
csalódástól tüskés em berekhez, 
szívünkre tu d  beszélni o tt, aho l 
senki sem ta lál szót. M ag ára  
tu d ja  venni gyászunkat és elke
seredésünket.

I t t  senki sem folytat elvi v itá t a

H lszed-é ezt?
feltám adásról. N incsenek em elke
dett gondolatok , csattanók , meg
győző érvelések. Síró, elesett em 
ber van és Jézus, ak i m indig köze
lebb van, m int gondolnánk. Aki 
egyedül képes a rra , hogy rányissa 
a szemet egy m ásik, földi szemmel 
nem lá tható  valóságra. Aki még itt 
is adni tud  M ártán ak  s a  m árták- 
nak valam it. A ki nyújt felénk vala
mit, am it m eg nem  foghatunk, nél- 
küleimégis szegények vagyunk. Ezt 
a m ozdu lato t kíséri a kérdés: hi- 
szed-é ezt?

Ez a p illan a t életünk  legünne
p ibb  p illana ta i közé ta rtozik . 
V alaki résnyire szétnyitja a  füg
gönyt, és mi m egsejtjük, hogy 
o tt tú l is van valam i. L áto d -e?  -  
kérdi Jézus M á rtá t o tt  L ázár sír
ja  közelében. T alán  m inket is te 
m etőben, m agunkra  m arad tan . 
Vagy a b b a n  a rém ítő  p illan a t
ban , am ik o r kézzelfoghatóvá vá
lik az elm úlás. Vagy csak H úsvét 
tá ján , am ik o r nagyobb  élm ény 
kellene az ébredő term észetnél. 
H iszed-é ez t?  Ez a  jézusi kérdés 
ünnepi p illana t az életünkben. 
N e m eneküljünk előle, ne te
gyünk  úgy, m in tha  nem  hallo t
tu k  volna, ne sajnáljuk  a  szenve
dést s a  fáradságo t, nézzünk 
szem be vele!

Igen, U ram , én hiszem , hogy 
te  vagy a K risztus, az Isten  F ia, 
akinek el kell jönn ie  a világba. 
Ez M á rta  válasza. Ezzel a vá
lasszal nem  szárad t fel m inden 
könny, és nem  k ö ltö z ö tt a he
lyükre nevetés. L ázár sem jö t t  
vissza, nem  várja  a  házban  a h a 
za térő  M ártá t. N em  oszlo tt el 
három dim enziós v ilágunk m in
den tehetetlensége, su tasága,

am ivel a  feltám adás lehetőségét 
végiggondolni p ró b álja . N em  
jö t t  válasz egyszerre m inden  k ér
désre. M égis valam i h a ta lm as 
do log  tö rtén t. M á rta  a  sírral, a 
halállal, a  gyásszal, az  elm úlás
sal szem ben -  ellenpó luskén t -  
m eglátta Jézust. És többé m ár 
nem  fog sírra nézni úgy, hogy vele 
szem ben Jézust ne lá tná . H ozzá 
m agához sem egym agában fog a 
halál közeledni, hanem  vele együtt 
Jézus is jö n n i fog.

M árta  m egfogalm azza, m it hisz. 
N em csak a fájdalm ának  ta lá lt sza
vakat, nem csak a szem rehányás
nak. A  hitvallás szavait is m egta
lálta. A ki m eglátta a sír m ellett és 
a halál m ellett Jézust, an n ak  m eg 
kell fogalm aznia a  h ité t. A zért, 
hogy a  m indenkori m á rták  m eg
hallják. H ogy ne m arad jan ak  
egyedül a  saját gyászukkal és a  sa
já t elm úlásukkal. F ájda lom nak , 
panasznak  könnyen ta lá lunk  szót. 
K eressük a  m ásikat is! A  hitvallás 
szavait!

A lkalm atlanok vo lnánk  rá ?  
E rősebb, meggyőződésesebb em 
berek lennének a h itva llók? M i
lyen érdekes M árta helyzete. János 
evangélium a közepén já ru n k . H ol 
van m ég N agypéntek? M ilyen tá 
voli a Húsvét! M á rta  mégis a  h a 
lálnál erősebb Jézusról ta n ú sk o 
dik. Húsvéti tanúvá válik, messze 
megelőzve a húsvéti asszonyokat s 
a  tanítványokat. Ú gy gondolom , 
M árta  közelében a helyünk -  nem 
csak a gyászban és s írásban , 
nem csak a m egvigasztaltatásban, 
nem csak a Jézussal való  ta lá lko 
zásban, hanem  a h itvallásban  is.

Szabóné Mátrai Marianna

Zsid 10,11-18

Érdekes, hogy a nyelvtani többes
szám csak a kevésbé lényeges dol
goknál jelent valóban többet. Egy 
fánál több a,sok, az utcánál több  az 
„utcák”, akinek gondolatai vannak, 
gazdagabb, m int akit csak egy bánt, 
egy napunk kevesebb, m int napja
ink. De az embereknél több  az em 
ber, bűneinknél nagyobb a bűn, fo
gadkozásnál erősebb a fogadalom, 
aZ áldozatok hatástalanok az áldo
zat mellett, Isten más, m int az iste
nek, kegyelem pedig csak egy van.

M indig voltak olyan emberek, 
akiket ez és ehhez hasonló kérdések 
foglalkoztattak. A  görög Héraklei- 
tosz megállapítja, hogy bár egy fo
lyóban állandóan m ás víz folyik, a 
folyó mégis ugyanaz m arad. Á  kö
zépkor egyik nagy  kérdése, hogy a 
dolgokban az fontosabb-e, ahogy 
megjelennek, vagy a m ögöttük hú
zódó egység? József A ttila a D uná
nál a  felszín fecsegését és a mély hall
gatását figyeli.

Van tehát tudom ásunk arról, 
hogy az egy több  lehet a  soknál, és 
az egység, amely a  jelenségek m ögött 
húzódik, fontosabb lehet a  jelensé
geknél. Ébben az értelemben össze
hasonlíthatatlanul több  Jézus egy
szeri áldozata a  megismételt áldoza
tok sokaságánál, bárhol bárki m u
tassa is be azokat.

M inden vallásnak lényeges eleme 
az áldozat, m ert az em berek ismerik 
azt az érzést, hogy valakit meg lehet 
bántani és u tána van remény a  kien
gesztelésére. Az Isten haragjának je 
leit mindenki átéli: villámlás, 
mennydörgés, földrengés, az ele
meknek való kiszolgáltatottság. M i
nél közelebb él egy nép a természet
hez, annál pontosabban látja, hogy 
mennyire függ tőle. És minél váro
sibb, „civilizáltabb” az em ber, annál 
több lehetősége van a szerteágazó

jelenségek m ögött ugyanazt az 
Egyet keresni. M ert Ő t keresi m in
denki, aki Istent keresi, A frika sötét 
vadonjában vagy a hosszútelű Skan
dináviában.

Ism eijük és m egszoktuk az áldo
zathozatal gondolatát, bőrünkön 
érezzük fontosságát, hiányában fel
borulna m indennapi életünk is. 
M inden áldozatunknak azért lehet 
jelentősége, m ert m ögötte az Isten 
F iának nagypénteki áldozata áll. Ő 
az Egy az egyesekben, Ő  az Egység 
a  jelenségek sokszínűségében. O  az 
Ú t utunkon, a. Kenyér kenyerünk
ben, vagyis az Élet életünkben. Ő  az 
Egyetlen, az A tya egyetlene, akiért, 
aki által és akire nézve m inden lett. 
A z A tya elfogadta áldozatát, amely- 
lyel m inket válto tt meg. M i miért ne 
m ernénk rábízni bűneinket?

N agypéntek: Fény a sötétségben. 
Fekete az oltár, fekete a szószék, 
súlyos az ünnep. A  Fény nem ben
nünk születik m ajd, hanem  Húsvét 
hajnalán, Jézus áldozata u tán  „fel
virrad áldo tt szép napunk” .

Béres Tamás

IMÁDKOZZUNK!
Jézus, Isten Báránya, ki mindent elhor

doztál, amivel bűn és gonoszság illetett té
ged ártatlanul: könyörülj rajtam! Segíts, 
hogy a bűnt, mely szenvedésedet okozta és 
életedet kioltotta, szívemből utáljam, nagy 
áldozatodat és csodálatos szerelmedet pe
dig soha el ne felejtsem. Ámen.

NAGYPÉNTEKEN az oltárterítő 
színe: fekete. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Lk 23,33-39; az igehirdetés 
alapigéje: Zsid 10,11-18.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET KÖZVETÍT a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán Nagypén
teken, április 14-én, de. 11.05 órakor a 
nagytarcsai evangélikus templomból. 
Igét hirdet Gáncs Péter lelkész.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1 9 9 5 . április 14.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. ÍO (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Madocsai Miklós; du. 6. (úrv.) Hafen- 
scher Károly; XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Hafenscher Károly; tVIodori u. 6. de. fél
10. Martos Ödön; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. passióolvasás; du. 6. 
(úrv.) Szitás Attila; Csillaghegy, III., Mátyás 
kir. u. 31. de. 10. (úrv.) Görög Tibor; du. 5. 
Donáth László; Óbuda, ÜL, 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.) Pálinkás Ingrid; de.
11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. Pintér 
Károly; VII., Városligeti fasor 17. de. 8. 
Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
tán ; du. 6. (úrv.) Szirmai Zoltán; VIII., Üllői 
út 24. de. fél 11. Kertész Géza; V ili., Rákó
czi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 
10.. (úrv.) Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán 
u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., 
Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Fabiny Ta
más; du. 6. passió; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. (úrv.) passió 
Csepregi András; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. (úrv.) Csepregi András; Budahegyvi- 
dék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy Tamás; du. fél 7. Takács József; 
XIU., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) ifj. 
Kendeh György; du. 6. passióolvasás ifi. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) dr. Szabó Lajos; du. Szabóné Mátrai 
M arianna; Pestújhely, X V., Templom tér de.
10. Bízik László; Rákospalota, XV., Régifóti 
u. 73. Nagytemplom de. 10. (úrv.) Veperdi 
Zoltán; du. 6. passió, Veperdi Zoltán; Rá
kosszentmihály, XIV., Hősök tere de. 10. 
(úrv.) Börönte M árta; Cinkota, XVI., Bat
thyány I. u. de. fél 11. (úrv.) dr. Selmeczi 
János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 
9. dr. Selmeczi János; Rákoshegy, XVII., 
Tessedik tér du. 6. Kosa László; Rákoscsaba,
XVII. , Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. (úrv.) Kosa László; du. 6. passió, Fűke 
Szabolcs; Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. 
de. 11. Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc,
XVIII. , Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi 
Kálmán; du. 6. (úrv.) passióolvasás; Pest- 
szentimre, XVIII., Rákóczi út 83. ref. temp
lom de. háromnegyed 8. (úrv.) 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, 
XXL, Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; du. 6. Solymár Gábor.

Csendes csodák
Bevallom: naivan hittem és hiszek 

a* csodákban.
Amikor megtanultam a betűket, 

az olvasás volt az egész napos elfog
laltságom. Főleg a népmeséket sze
rettem. Lenyűgözött, hogy a mese
hősöknek mennyiféle próbán kellett 
átverekedni magukat, és ez mindig 
sikerült is nekik. Egy idő után termé
szetesnek vettem, hogy a főhős min
dig győztesen kerül ki mindenféle 
bonyodalomból, csapdából. Volt va
lami, ami különösen tetszett: az, 
hogy mindig segített valaki a mese 
főszereplőjének. Ez tette olyan hihe
tővé az egészet. Abban ugyanis már 
gyermekfejjel sem hittem, hogy a fel
nőttek olyan ügyesek és okosak len
nének, hogy mindent egyedül meg 
tudnak oldani.

Annyira beleéltem magam a me
sékbe, hogy kezdtem a mesék sémája 
szerint gondolkodni: ha valamilyen 
feladatot kellett megoldanom, arról 
ábrándoztam, hogy olyan erőt és ha
talmat kapok, amelynek segítségével 
mindent tökéletesen meg tudok csi
nálni.

Aztán ahogy nőttem, olvasmánya
imban egyre kevesebbszer fordultak 
elő a csodák. Sajnos, az írók nem 
tudtak elszakadni a mindennapok

sematizmusától: sehol egy kis csoda, 
sehol valami nem várt, pozitív dolog. 
A végső kiábrándultságomat a Ró
meó és Júliának köszönhetem: em
lékszem, évekig nem tudtam  megbo
csátani Shakespeare-nek, hogy ke
gyetlenül és „a végén minden jóra 
fordul” jelszónak ellentmondva, 
megölte a két szerelmest.

Ezután m ár nem vártam a köny
vek és a filmek végén a szerencsés 
végkifejletet. Végeztem a csodákkal
-  azt gondoltam, örökre. Megbot
ránkoztattak a bibliai történetek is, 
am ikor olvasgattam őket, csodák és 
gyógyítás9k tömkelegével találkoz
tam ott. Ámításnak és becsapásnak 
tartottam  azokat, a hivő embereket 
pedig ostobáknak, akiknek ilyen 
nyilvánvalóan lehetetlen dolgokat is 
be lehet magyarázni. Hiszen csodák
-  ugye -  nincsenek.

Aztán jö tt az első m egrázkódta
tás: nagyon m egingatott az az 
egyszerű tény, hogy Szentgyörgyi 
Albert, a híres Nobel-díjas kutató  
istenhívő. Sehogy sem értettem. 
Kénytelen voltam azt gondolni, 
hogy Szentgyörgyi Albert és sok 
más hívő ember nem naiv, és osto
ba, hanem tud valamit, amiről ne
kem akkor még fogalmam sem

volt. Ez volt a teljes összeomlás, a 
teljes csőd.

Egyszer egy furcsa dolog történt: 
Hatalmas vihar tom bolt, szüntelenül 
a  házunk körül csapott be egy-egy 
villám. Nagyon féltem, és am ikor 
egyre veszélyesebb lett a helyzet, elő
vettem a Bibliát és hangosan olvasni 
kezdtem belőle. Az ötödik sornál ab 
bam aradt a dörgés és a .villámlás, 
csak az eső esett csendesen tovább. 
Sokat gondolkodtam  ezen azóta. 
Azt talán ma sem mondanám, hogy 
Isten zavarta el a villámokat. Nem 
tudom : csoda volt-e ez, vagy sem. 
De azt tudom, hogy számtalan olyan 
dolog történt az életemben, ami cso
dának számít. Túléltem olyan bal
esetet, ahol az autó, amiben ültünk, 
annyira összetört, hogy csak alkatré
szeire bontva lehetett kezdeni vele 
valamit. A kkor annyira közel volt 
Isten, hogy szinte érezni lehetett. 
Azt is csodának tartom , hogy Is
ten m aga felé fo rd íto tt engem, aki 
mindig ellene harcoltam . Sokszor 
megsegített az Isten, am ikor nem 
vártam , vagy nem mertem remélni 
a segítséget.

Hajlam os vagyok azonban arra, 
hogy beprogram ozzam  Isten t: sze
retnék valam it, és nehezen tudok 
m egbarátkozni azzal a gondolat
tal, hogy Isten esetleg nem úgy 
gondolja.

NAGYCSÜTÖRTÖK IGÉJE
KÖZÖSSÉG ÉJSZAKA ÉS NAPPAL
Jel 19,9-10

Fény és sötét, nappal és éjszaka, 
közösség és magány. Világos és ho
mályos, szép és rút, tudatos és ösztö
nös. Az emberi alkotóképesség leg
szebb példái mellett, alatt, közben és 
m ögött az ember rombolásának nyo
mai élnek; a legmagasabb házak tö 
vében legnagyobb a nyomor. A ter
mészet legelvontabb összefüggései
nek meglátásán alapuló, összeállítá
suknál a legelmélyültebb figyelmet 
igénylő szerkezetek egyre precízeb
ben szolgálhatják emberirtás ösztö
nös vagy beteg ügyét. Legszebb ké
peink, verseink legmélyebb szenve
désből születhetnek. Legjobb tulaj
donságaink sokszor legféltettebb ön
zésünkből fakadnak. Rügy és virág, 
hernyó és pillangó, ember és Ember: 
egyik romlása a másik születése. 
N appal és éjszaka hatásában együtt 
van jelen, de van nappal és van éjsza
ka. Van Bárány és van kígyó.

Nagycsütörtök árulója az éjszaka 
embere volt. János evangélista leírja, 
hogy jóval az utolsó vacsora előtt 
Jézus zavarba ejtően nyíltan szól el
árulásáról, és utal az áruló személyé
re. M iután Júdás találva érzi magát, 
azonnal elhagyja a termet. Az evan
gélista megjegyzése csak ennyi: „Ek
kor éjszaka volt” . Az éjszaka embe
rének sötét tette a közösség ellen irá
nyul, am ikor a közösség teremtőjé
nek árulójává lesz. „Ahol ketten 
vagy hárman összegyűlnek az én ne
vemben, ott vagyok köztük” — ígéri

Jézus. Ez az ígéret a közösségalkotás 
lehető legkisebb létszámát veszi ala
pul, vagyis kiderül, hogy nem lét
számbeli feltételei vannak az igazi 
testvéri közösségnek, hanem egyet
lenegy m ásik: Jézus jelenléte. Ezért 
(is) nevezhetjük ő t a  közösség terem
tőjének, és ezért m arad az utolsó va
csora közössége örök jelképe minden 
igazi közösségnek.

„Boldogok, akik hivatalosak a 
Bárány menyegzőjének vacsorájá
ra !” -  mondja Jánosnak az őt kísérő 
angyal. Éjszakának m ár nyoma 
sincs. A menny a fény, dicsőség és a 
közösség helye, amelynek földi jel
lemzésére hosszú idők óta a közös 
étkezést, különösen az ünnepi étke
zéseket használják. Valamennyit ta
lán éreztetnek is belőle legjobban si
került családi vacsoráink, ahol min
denkinek van „helye”, nemcsak az 
asztal körül, hanem a beszélgetésben 
is. Ahol örömmel és békességben 
hallgatják egymást a jelenlévők, és 
jelenlétével mindenki gazdagíthatja a 
többieket. Ahol nincs kioktatás és 
győzködés, nincs lehurrogás vagy je
ges közöny. Ahol a családtagok és a 
vendégek is testvérként lehetnek je
len.

Ennek a fényes mennyei lakomá
nak egy „éjszakai” form ája az úrva
csora. Nagycsütörtök ünnepe, ahol 
bűneinkkel, terheinkkel, teljes em
berségünkkel vagyunk jelen, de ahol 
a földön élő egész anyaszentegyház-

zal és az üdvözítitek mennyei seregé
vel együtt boldogan áldjuk és ma
gasztaljuk Őt, és ujjongó énekkel hir
detjük szent nevének dicsőségét.

Béres Tamás

IMÁDKOZZUNK! Hálával imádjuk szere
teted titokzatos csodáját, Űr Jézus, hogy a 
megtört kenyérrel és a hálaadás poharával 
egyetlen közösségbe egyesíted minden hívedet. 
Légy hozzánk irgalmas és vonj minket közös
ségbe veled és egymással, a te tested és véred 
által. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 9 5 . április 13.

I., Bécsikapu tér du. 6. Hafenscher Ká
roly ; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9.; Pesthi
degkút, n., Ördögárok u. 9. du. 6. (úrv.) 
Csizmazia Sándor; Csillaghegy, ÜL, Mátyás 
kir. u. 31. du. 5. Verasztó János; Óbuda, HL, 
Dévai B. M. tér du. 6. Bálint László; Újpest, 
IV., Leibstück Mária u. 36-38. du. 6. Blázy 
Lajos; V., Deák tér 4. du. 6. (úrv.) Zászka- 
liczky Péter; VH., Városligeti fasor 17. du. 6. 
(úrv.) Nagy Zoltán; VIII., Üllői út 24. du. fél 
11. Kertész Géza; VUL, Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; IX., Thaly Kál
mán u. 28. du. 6. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., 
Kápolna u. 14. du. 6. (úrv.) Kinczler Irén; 
Kelenföld XI., Bocskai út 10. du. 6. (úrv.) 
Csepregi András; Budahegyvidék, XII., Tar
csay V. u. 11. du. fél 7. Kőszeghy Tamás; 
XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 6. (úrv.) ifi. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. du. 6. 
(úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; Pestúj
hely, XV., Templom tér du. 6. Bízik László; 
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. Kistemplom 
du. 6. (úrv.) Szabó István; Rákosszentmi
hály, XIV., Hősök tere du. 6. dr. Karner 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. du. 
6. dr. Selmeczi János; Pestszentlőrinc, 
XVUL, Kossuth tér 3. du. 6. Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 6. Széli 
Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
du. 6. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., 
Deák tér du. 6. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXH., Játék u. 16. du. 6. Solymár Gábor.

NAGYCSÜTÖRTÖKÖN az oltárterítö 
színe: fehér. Az oltári ige Lk 22,14-30; az 
igehirdetés alapigéje: Jel 19,9-10.

Épp ezért érzem úgy, hogy a leg
nagyobb csoda az, am ikor az ember 
rá tudja m agát bízni Istenre, rá  tud 
hagyatkozni az Ő akaratára. M ert az 
ember bennünk azt m ondja: „Az le
gyen, am it én akarok!” De a hitünk 
Istentől van, Őhozzá kapcsol ben
nünket, ezért tudja azt m ondani: 
„Legyen meg a te akaratod!”

Nem várom a csodákat, de Isten 
mindig megajándékoz velük. Mi a 
csoda? Nem tudnám  pontosan meg
fogalmazni. Nem biztos, hogy m in
dig valami hihetetlen, nem várt, eset
leg emberi ésszel föl nem fogható 
dolog. Sokszor egy szó, egy kedves 
pillantás, egy mosoly vagy egy őszin
te, érdeklődő kérdés is csoda lehet 
annak, aki kapja ezeket. Reményik 
Sándor így ír erről egy versében:

„Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk sziromcsodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök."

- s a -

Az Országos Evangélikus Múzeum
által meghirdetett „Karácsonyi szokások” című néprajzi pályázat ünnepélyes ered
ményhirdetését

április 21-én 11 órakor
tartjuk a Múzeumban (Bp. V. kér. Deák tér 4.).

A díjazottakat előzetesen levélben értesítjük! ,,,
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy újabb pályázatot hirdetünk.
A pályázat témája: „Húsvét 1995”.
Kérjük, írják le hamvazószerdától (nagyböjt kezdetétől) fehérvasárnapig (húsvét 
utáni első vasárnap) a húsvéti ünnepkör ma élő helyi hagyományait otthon a >' 
családban, a gyülekezetben és az iskolában (pl. böjti viselkedés, külső-belső 
megtisztulás, a környezet megtisztítása, gyülekezeti alkalmak, szokások, pas
sióolvasás, éneklés, játék, húsvét hajnali toronyzene, konfirmáció, viselet, éte
lek, ajándékozás, locsolkodás stb.).

Beküldési határidő: június 9.
Az elkészült dolgozatokat a következő címre küldjék:

Országos Evangélikus Múzeum (Bp. V. kér., Deák tér 4.).
I. díj: 10 ezer Ft 
n .  díj: 5 ezer Ft 
III. díj: 3 ezer Ft

HAZAI ESEM ÉN Y EK
HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ 

Szabó Dénes és felesége, Pozsgai Ol
ga házasságkötésük 25. évfordulóját 
ünnepelték március 26-án a vecsési 
evangélikus templomban. A gyülekezet 
lelkésze a jubilálok konfirmációi igéivel 
kérte Isten áldását családi életükre és 
további, hittel végzett egyházépítő 
szolgálatukra. Szabó Dénes, a vecsési 
református gyülekezet gondnoka, fele
sége pedig az evangélikus gyülekezet 
felügyelője több mint másfél évtizede. 
A gyülekezet presbiterei verssel, virág
csokorral és énekkel köszöntötték az 
ünnepeiteket, a gyülekezet ajándékát 
pedig a  lelkész adta át. „Az ÚRnak, az 
én Uramnak nagy tetteit hirdetem... 
aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne aján
dékozna nekünk vele együtt mindent?”

HASZNOS AJÁNDÉK 
KONFIRMANDUSOKNAK IS! 
MEGJELENT az Ev. Rádiómisszió 

új kazettája: „NÉZZ FEL!” címmel 
2x 1 5  perc fiataloknak, fiatalokról 
szöveg: Fabiny Tamás, zene: Promise 
együttes
A kazettáért csak adományt fogadunk 
el. Megrendelhető az Ev. Rádiómisszió 
címén: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. Telj. 
fax: 28-370-684

NAGYTARCSA
A PROMISE EGYÜTTES hangver

senye a nagytarcsai Művelődési Ház
ban április 21-én, pénteken este 6-kor. 
Volán-busz indul 17.50-kor Cinkotá- 
ról!

ERFURT
Március 27-29 között Erfurtban, az 

egykor Luther-lakta Ágoston-rendi 
kolostorban tartotta a Német Protes

táns Egyház (Evangelische Kirche in 
Deutschland) középkelet-európai kér
désekkel foglalkozó bizottsága évi ülé
sét. Ezen előadást tartott országunk, 
egyházunk és a térség helyzetéről dr. 
Harmati Béla püspökünk.

BÉCS
Április 3-7 között Bécsben tartják a 

felekezetközi tanulmányi európai inté
zetek évi konferenciáját. Egyházunkat 
dr. Hafenscher Károly professzor, a 
Lelkipásztor főszerkesztője képviseli.

Apróhirdetés

KEDVEZMÉNYES HÚSVÉTI AJÁNLAT 
EGYHÁZKÖZSÉGEK 
RÉSZÉRE

Digitális templomi 
orgonák részletfizetésre 
is kaphatók (50 százalék 
+  ÁFA befizetésével 
4-6 havi részletre).
Klasszikus hangzás, 26 
regiszter, két manuál és 
lábpedál, beépített erő
sítővel, további erősítő- 
és fülhallgató csatlako
zással.

Elegáns kivitel, hazai 
szerviz és referencia, 
próbajáték-lehetőség.
MILL-TECH Kft. 1055.
Budapest, Fáik Miksa 
u. 13.
Telefon: 131-0155, tele
fax: 11-15-353

Fiatal, lakással ren
delkező, értelmiségi há
zaspár vagyunk. Jelenleg 
óvodáskorú gyerme
keink majdani lakáshoz 
jutásáról szeretnénk 
gondoskodni azzal, hogy 
életjáradéki szerződést 
kötnénk idős személlyel.

Nehezen tanuló kisis

kolás korrepetálását vállalom. Tel.: 115- 
9752 (este).

Toronysisak javítást, festést, villámhárító 
rendszer elkészítését vállalom. Török Lajos 
kisiparos. 8800 NAGYKANIZSA, Varasdi 
u. 45.

Megvételre keresem: Jakab-Szádeczky: 
Udvarhely vármegye története, Pálmay: 
Udvarhely vármegye nemes családai és 
Vájná: Hazai régi büntetések című köny
vet. SZABÓ 1122 Budapest, Zeke u. 8. A. 
ép.

ÜLLŐI ÚTI régiségbolt vásárol: bútort, 
festményt, üveget, porcelánt, ezüstöt és bi
zsut. Tel.: 114-0106, 217-9010.

Iskola- és irodabútor-szalon
1065 B udapest VI., Hajós u. 13-15.

(az O peraház mellett)
Telefon: 111-0636, 131-6455 

Fax: 111-0636

Minden igényt kielégítő bútorválaszték!
H elyszíni megrendelés esetén árkedvezmény 

___________ és/ragy bútorajándék!___________



Evangélikus Élet 1995. Áp r il i s  16.

M O N A T S S P R U C H  F Ü R  A P R IL  1995

„Jesus ist auferstanden, wie er gesagt hat.“
M atthäus 28,6

Die Bibel ist heutzutage vielen 
Menschen eine Zumutung. Als 
„Handbuch für moralisches Be
nehmen“ mag sie manchem noch 
zu etwas taugen; aber die Sache 
mit dem Glauben, zumal dem Au
ferstehungs-Glauben ist den meis
ten denn doch zu eigenartig, zu 
fremd. Und so bleibt das Auferste
hungsfest dann eben nur noch ein 
Fest der bunten Eier.

Wir Christenmenschen sollten 
das Unbeschreibliche des Oster- 
Ereignisses aber nicht so schnell 
zur Seite legen.

Ja, eine ungeheuerliche, eine un
glaubliche Herausforderung ist dieser 
Satz des Engels tatsächlich; gesp
rochen zu den Jüngern des gerade 
zu Tode gemarterten Jesus. Alles 
scheint den Freunden Jesu in sich 
zusammengebrochen zu sein; nichts 
hat überlebt; nicht Er, nicht Seine 
Ideen des neuen Lebens, nicht seine 
neugegründete Gemeinschaft... Da 
waren sie auch nicht sehr viel anders 
als wir: Menschen, die geübt sind, 
nur das zu glauben, was sie mit ihren 
Händen greifen können.

„Lieber Engel, du hast gut re
den !; aber unser Leben sagt etwas 
Anderes, viel Konkreteres!“ So 
mögen viele Menschen dem Boten 
Gottes zu allen Zeiten gern entgeg
nen. Was heißt schon „Auferste
hung" in einem Menschenleben, 
wo bereits das Aufstehen schwer 
fällt?! Krieg gleich vor der Haus
tür in Bosnien; Armut, die schein
bar niemals wirklich zu bewältigen 
ist; Schäden an Gottes Schöpfung, 
die niemals wieder zu „reparieren“ 
sein werden. Auf-Erstehung?!

Unser Gott spricht genau in diese 
Momente eines Alltagslebens hin
ein, wo wir dem Leben nichts mehr 
Zutrauen mögen. Jesus ist täglich auf 
eben solche Menschen zugegangen, 
die Ihn brauchten, um aufstehen zu 
können.

Und das ist es, was der Engel auch 
in unseren Herzen und Seelen wach
halten möchte: Auferstehung: das 
ist der feste Wille Gottes, dem Leben 
zu jeder Zeit trotz allen Augenscheins 
zum Sieg zu verhelfen. Und wo 
Menschen anderen Menschen genau 
das verwehren, gilt es, laut und deut
lich die Verheißung des gerechtspre
chenden Gerichtes am Ende der 
Tage weiterzusagen.

Ja, der Engel hat gut reden! 
In unseren Gemeinden können 
wir das Aufstehen an Jesu Seite 
miteinander einüben. Es gibt sie, 
die Auferstehung. Täglich. 
Hände und Worte, die im Geiste 
Jesu zum Aufstehen behilflich

sind, an Krankenbetten oder in 
der Straßenbahn, in der großen 
Verzweiflung oder bei den soge
nannten kleinen Nöten: sie spre
chen die deutliche Sprache des 
Auferstandenen. Und: sie kennen 
keine Grenzen; auch nicht die des

In diesem Jahr möchten wir in 
unserer Gemeinde die Tage der 
Karwoche eng mit dem Osterfest 
verbinden. Die vielfach als belas
tend empfundenen Fastenzeiten 
und Tage vor Ostern haben einen 
dichten inhaltlichen Zusammen
hang, der nicht nur im Leben des 
Jesus von Nazareth seine Wurzel 
hat. Auch unser eigener Alltag 
kennt das:
uns entgleiten unsere Lebenswün
sche;
nichts scheint mehr zu gelingen; 
ein erlösender Moment gibt uns 
ganz neue Kraft für den Weg

In den Gottesdiensten am

wollen wir diesen engen Zusam
menhang deutlich werden lassen. 
Wir werden Gottesdienste in beson
der :r Gestalt feiern.

Sie sind herzlich eingeladen, den

Todes. Das ist wahrhaftig ein fröh
liches Fest wert: Ostern!

Ein frohes und gesegnetes, ein 
buntes und aufhelfendes Fest 
wünsche ich uns allen.

Dietrich Tiggemann, P.

Weg von der Einsetzung des heili
gen Abendmahls bis zum Ja-W ort 
Gottes zu seinen Menschenkin
dern mitzugehen.

Gemeinsam mit der Deutsch
sprachigen Reformierten Ge
meinde werden wir das diesjährige 
Osterfest mit einem 
FRÜHGOTTESDIENST 
UM  5 UHR MORGENS 
beginnen. Sie sind herzlich einge
laden, dieses wunderbare Ereig
nis mitzuerleben. Die Ostemacht 
strahlt eine ganz besondere geist
liche Kraft auf unser Christenle
ben aus. Wir wollen das Licht der 
Lebensbotschaft Gottes empfan
gen und einander weiterreichen. 
Der Osterfrühgottesdienst wird 
in den Räumen der Reformierten 
Gemeinde in der Alkotmány u. 
15 stattfinden; die anderen Got
tesdienste in der Kapelle in der 
Táncsics Mihály u. 28.

Anschließend ist für uns ein bunter, österlicher Frühstückstisch gedeckt, 
an dem wir miteinander auch leiblich den Ostertag begrüßen wollen.

DEN WEG NACH OSTERN  
ERLEBEN

Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag
19 Uhr 15 Uhr 5 und 10 Uhr

Herzliche Einladung!
Hiermit lädt die Deutschsprachige Evanglische Burggemeinde 

Sie herzlich zu einem

BIBEL-GESPRÄCHSKREIS

ein, der neu in unserer Gemeinde stattfinden wird. W ir wollen 
gemeinsam Texte aus der Bibel lesen. Dabei soll das Fragen und die 

Suche nach Antworten, die gemeinsame Entdeckungsreise durch 
biblische Themen im Mittelpunkt stehen; denn um Entdeckungen 

geht es, wenn Menschen sich an die Lektüre der Bibel heranmachen! 
Sowohl theologische Informationen als auch eigene, ganz persönliche 

Fragen an den christlichen Glauben sollen in unserer Runde ihren
Platz haben.

Mögen Sie sich dazu Zeit gönnen?
Suchen Sie Menschen, mit denen Sie zusammen einmal in Ruhe 

über christliche Wege in unserer Zeit nachdenken können?

Die Bibel
hält Überraschendes für uns bereit!

Lassen Sie sich einladen zur Entdeckungsreise!

Der Gesprächskreis findet 14-tägig am
Mittwoch um 19 Uhr statt

W ir treffen uns im Gemeinderaum in der Táncsics M . utca 28 und 
hatten am Mittwoch, dem 29. M ärz, beginnen. Schnuppern Sie gern 
einmal herein; und sagen Sie es anderen Interessierten weiter!

Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins Helle!
Christ, der begraben lag, brach heut’ aus seiner Zelle.
W är’ vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden, 
so glaubten wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden!

W as euch auch niederwirft, Schuld, Krankheit, Flut und 
Beben -
er, den ihr lieben dürft, trug euer Kreuz ins Leben.
Läg’ er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, 
so kämpften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden.

Muß ich vonhier nach dort -  er hat den Weg erlitten.
Der Fluß reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten. 
W är’ er geblieben, wo des Todes Wellen branden, 
so hofften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden.

Text: Jürgen Henkys 1983 
aus dem neuen deutschsprachigen evangelischen Gesangbuch

Wir Alteren schulden der 
Jugend nicht die Erfüllung 

von Träumen, sondern 
Aufrichtigkeit.

Wir müssen den Jüngeren 
helfen zu verstehen, warum 

es lebenswichtig ist, die 
Erinnerung wachzuhalten.

Richard von Weizsäcker 
aud der Rede (1985) zum 8. 
Mai 1945, dem Jahrestag 
der deutschen Kapitulation

EIN  OSTERLIED

Wenn es so etwas wie 
Zukunftsmusik gibt, dann 
war sie damals, dann ist sie 
am Ostermorgen an der 
Zeit: zur Begrüßung des 
neuen Menschen, über den 
der Tod nicht mehr 
herrscht
Das müßte freilich eine 
Musik sein -  nicht nur für 
Flöten und Geigen, nicht 
für Trompeten, Orgel und 
Kontrabaß, sondern für die 
ganze Schöpfung 
geschrieben, für jede 
seufzende Kreatur, so daß 
alle Welt einstimmen und 
groß und klein, und sei es 
unter Tränen, wirklich 
jauchzen kann, ja so, daß 
selbst die stummen Dinge 
und die groben Klötze 
mitsummen und 
mitbrummen-müssen:
Ein neuer Mensch ist da, 
geheimnisvoll uns allen 
weit voraus, aber doch 
eben da!

Eberhard Junge!

Wenn unsere Tage 
verdunkelt sind und unsere 
Nächte finsterer als tausend 
M itternächte, so wollen wir 
stets daran denken, daß es 
in der Welt die große 
segnende Kraft Gottes gibt. 
Gott kann Wege aus der 
Ausweglosigkeit weisen. Er 
will das dunkle Gestern in 
ein helles Morgen 
verwandeln -  zuletzt in den 
leuchtenden Morgen der 
Ewigkeit.

Martin Luther King

Bude vzkriesenie!
-  IK or 15 -

Mámé sa pripravit’ nie len na zivot, ale aj na 
sm rt’. M údry clovek si robí plány pre svoj zivot, 
ale vie, ze je aj Veenost’ a pripravuje sa na nu. Bo- 
áou völ’ou je, aby sa l’udia na smrt’ pripravili. Raz 
musime odtial’to odist’. V den smrti zanecháme za 
sebou zemské bohatstvo aj rodinu a odideme ta, 
kde nás predisli nasi predkovia. Nevieme, kedy a 
ako z tohoto sveta odideme. Je preto műdre, aby 
sme na veönost’ boli pripraveni. K správnej prip- 
rave na smrt’ patrí zmierenie sa s l’ud’mi a s Bo
ltom. Skoda, ze toto zmierenie mnohí odkladajú 
az na poslednú chvíl’u. Myslia si, ze májú e§te 
mnoho casu. Kto to odkladá az na tű poslednú 
chvíl’u, m őíe byt’ vel’mi sklamany. V dnesnej 
dobé mnohí z nás odiSli tak rychle, ze uz nemali 
cas prosit’ za odpustenie a s Bohom sa zmierit’. 
Iní upadnú v poslednych dnoch svojho zivota do 
bezvedomia a preto za odpustenie prosit’ nemőzu. 
Bud’me na smrt’ pripraveni v casnosti, aby sme 
neboli sklamaní na vecnosti.

Bolo by műdre, ak by sme aj na vecnost’ boli 
pripraveni. Pamätajte, ze je napísané: „A ako je  
l ’ud’om ulozené raz umriet’ a potom pride súd." 
(Zid 9,27). Inde aj to öítame: „Nieto uz odsúdenia 
tym, ío  sú v Kristu JeíiSi." (Róm 8,1). Oni nasli 
odpustenie a zivot veöny skrz Kristovu obet’ na 
kríii.

Kazdy clovek bez Krista Spasitel’a, zenie sa do 
veénej záhuby. Mnohí ani nechcú uvazovat’, co sa 
stane, ked’ z tohoto sveta odidu. Niektorí hovo- 
ria: „N a to mámé dost’ öasu!” Uznajme to, ze 
najvhodnejsia dóba rozhodnút’ sa pre Boha a pre 
veönost’ je teraz. Zajtra mőze byt’ neskoro. Písmo 
nám hovorí: „Teraz je öas vel’mi príhodny, teraz 
je defi spasenia!” Nikto z l’udí nevie den ani hodi- 
nu kedy a ako z tohoto sveta odíde. Bud’te na 
veönost’ u í  dnes pripraveni!

Kristovo vzkriesenie je  zárukou vzkriesenia vSet- 
kych l ’udí. Anjel Pánov zvestoval jeruzalemskym 
zenám, ze Pán Jezis nie je v hrobe, pretoze vstal z 
mítvych. Táto správa premenila plaö zien a zial’ 
an o sto lo v  na radost’. Táto nravda hlavne zmenila

Tomásovu pochybnost’ a neveru natol’ko, ze Jezi- 
§a hrdo vyznal za svojho Pána a Boha. Vzkriese
nie Pána Jezisa zmenilo zivot a plán vsetkych 
apostolov. Od tejto chvíle rozprávali l’ud’om, ze 
Jezis Kristus je tym zaslúbenym Mesiásom. Apos- 
tolovia za toto presvedöenie kládli svoje zivoty. 
Tak vieme, ze okrem apostola Jána vsetci zomreli 
muöeníckou sm rt’ou. Boli o tóm presvedeení, ze 
zivy Jezis im dá novy a vecny zivot.

Súhlasím s tymi l’ud’mi, ktorí tvrdia, ze vzkrie
senie Jezisa Krista je ten najväcsi zázrak, ktory sa 
stal na tejto zemi. Nebol zázrak objavenia röznych 
kontinentov, rozbitia atomu, ani chödza po mesia- 
ci, ale Kristovo zmrtvychvstanie! Preto Vel’ká noc 
bez Kristovho vzkriesenia by bola bez nádeje. Zos- 
tala by bezvyznamnym sviatkom a tradíciou, ktorá 
by l’ud’om nedala nie iné, len dovolenku. Veriaci 
krest’ania oslavujú viac ako tradiöny den.

Veriaci na Vel’ku noc slávia Kristovo vit’azStvo 
nad smrt’ou. Táto pravda dáva nám istotu vecné- 
ho zivota. Pán Jezis hovoril: „Ja som vzkriesenie a 
zivot, kto veri vo mna, bude z i t ’, aj keby umrel, a 
nik neumrie naveky, kto  zije a veri vo mna." Dalej 
si öítame: „Pretoze ja  zijem, aj vy budete z it’.’’ (Jn
14,19) Boh jedného dna premeni nase fyzické telá. 
Aj tie, ktoré sú chorobami znicené, na telá du- 
chovné a slávné. My vsetci raz zomrieme. Ale ked’ 
sa Pán JeziS vráti, potom budeme premenení a zo 
sveta vychvátení. Vd’aka Bohu, ktory nám dáva 
vít’azstvo skrze násho Pána Jezisa Krista. Toto 
zasl’úbenie potvrdzuje pravdu, ze sm rt’ pre veria- 
ceho krest’ana je len prechodom z casnosti do vec
nosti, alebo ako prest’ahovanie sa z jedného mies- 
ta na druhé. Apostol Pavel prirovnáva pozemské 
telő k stanu. Pri smrti sa veriaci z tohoto stanu 
vyst’ahuje a ide do nového domova. Verme násmu 
Pánu, ze On nás prevedie az k druhému brehu 
veönosti, kde s Ním budeme na vecné veky.

Len ten mőze byt’ kresfanom , kto veri a vyzná- 
va, ze Kristus vstal z mítvych, premohol sm rt’ aby 
raz aj nás z nej vyviedol.

Boh ie D ravdivv . neklame. Treba vérit’ v o  vzkrie

senie mírvych, Krest’anstvo to prijalo a uverilo. 
Bolo by najväcsim hriechom o tomto pochybovat’.

Slovo Bozie slúzi dvojako: chce veriacich posilnit’, 
inych postrasit’, Luther vyznával: „Nech akokol’vek 
dlho budeme lezat’ mrtvi, ked’ zaznejú trúby a Kristus 
povie, ako kedysi Lazárovi: vyjdi von! -  v tej chvíle 
vyskocíme ako iskra, a to s celym telom a údmi. A Boh 
dá, ze sa to stane aj keby sme teraz zhoreli na popol, 
ci keby nás priam vlci zozrali".

Diából nás strasí hriechom a peklom. Kristus hovo
rí o nebi, o vecnej blazenosti. Kristus premohol smrt’ 
a umoznil cloveku nad tymto nepriatel’om zvít’azit’. 
Toto treba prijat’ s vierou a nádejou.

Kto veri v tela z mítvych vzkriesenie, ten nemőze 
byt’ beznádejny, lebo vo viere v Kristovo vzkriesenie 
je uz teraz veriaci preneseny zo smrti do zivota.

Kristus pre nás nielen trpel, ale aj slávne vstal z 
mítvych. Sme v Bozích rukách. Povolaní sme na to, 
aby sme verili v evanjelium.

Cselovszky

M . L U T H E R :

VePkonofcny slávospev
Kristus Pán vstal z  mrtvych 
po mukách ukrutnyeh. 
Haleluja! Plesajme 
a radostne spievajme:
Búd’ Bohu chvála!

Keby Pán nebol vstal 
svet by v smrti zostal, 
ale ie  On z hrobu vstal, 
zivot vecny nám ziskal:
Búd’ Bohu chvála!

Za to dielo slávne 
vSetci Pána chvál’me!
V Kristu mámé útechu, 
vyslobodil nás z  hriechu:
Búd’ Bohu chvála!

(Ev. spevník: 139.)

Krest’anské znaky a symboly
Clovek aby dobre vedel si predstavit’ nábozenské pojmy 

a bozské osoby, znázornil ich znakmi a symbolmi. Symboly 
patria do kultúmeho dedicstva l’udu.

Toto umenie sa zacína v katakombách, na miestach smrti, 
kde bolo svedectvo o vzkrieseni a zivote. Zachoval sa obraz 
Jezisa ako dobrého pástiéra, ktory nesie na ramenách strate- 
nú oveu.

Zo starozmluvnej symboliky sa tu predstavujú antické 
ratolesti, plody a vtáky ako zvestovatelia rajskej radosti.

Novozmluvné znaky vyjadrujú jedinú tému: zivot, ktory 
nezniöí aadna smrt’. Prvotné krest’anské umenie svédei 
krest’anovi o dare vecného zivota v Kristu, co naplnnuje 
jeho najhlbsiu túzbu po vecnosti, ktorá je najhlbsou pohnút- 
kou vsetkého krest’anského umenia.

Boh je znázornovany ako od vekov starostlivy a láskavy 
vládca sveta, s mocnou vsemohúcou pravicou a vsevidúcim 
okom.

Syn Bozi ako Bárónők s krízom a zástavou.
Duch Sväty ako biela holubica, ako sa zjavil pri Jezisovom 

krste v Jordáné. Na mnohych kazatel’niciach byva aj dnes 
symbol Ducha Svátého znázomeny holubicou.

Svátú Trojicu predstavuje rovnoramenny trojuholník. 
V chrámoch nad oltármi byva umiestneny, ktory predstavuje 

•  Otca, Syna a Ducha Svátého rovnakymi stranami, teda v 
rovnakej hodnote. Tieto strany trojuholníka sú symbolom 
jednoty toho istého bozstva.

Öko je sadené v trojuholníku, ktoré symbolizuje Bozi 
pohl’ad na l’udí. Tajomstvo Svátej Trojice stáva sa pristup- 
nejsim aj rozumu, ked’ si pripomenieme, ze tri ciary tvoria 
jeden trojuholník.

Krii je hlavny ódznak Kristov, na ktorom dokonal za célé 
l’udstvo. Kríz je vsekrest'anskym symbolom ale má rozlicné 
podoby. Najrozsírenejsou je kríz latinsky. Nám je známy 
kríz grécky a Ondrejov.

Dalsí ódznak Jezisa Krista sú Jeho monogramy:
IN  R Í (Pilátov nápis: Jezis Nazaretsky, král’ zidovsky).
Alfa a Omega (Poéiatok a Koniec).
Ryba (ICHTHYS): (Jezis Kristus Bozi Syn SpasiteP).
Vták pelikán, ktory svojou krvou ziví mlád’atá. Jezis tak 

vylial svoju krv za vsetkych.
Vták fénix, ktory z vlastného popola povstal nanovo.
Ku krest’anskym symbolom patrí aj lod’ka. Krstom sa 

stávame údmi cirkvi, ktorá je lod’kou Kristovou. Kazdy 
pokrsteny sa na nej bezpecne plavi do prístavu spásy, lebo 
jej kormidelníkom je Kristus. Tejto lod'ky sa treba drzat’ a 
svojvol’ne ju  neopúst’at’.

Kalich je pouzívany najmá protestantmi.
Symboly v katakombách boli najmá tieto: Kotva -  nádej, 

lev -  sila, ovecka -  krest’an, kohót -  ostrázitost', l ’alia -  
cistota, a iné.

Lutherova reformácia hlavnejsie symboly ponechala. 
Urobila to preto, lebo aj tieto znaky, symboly mozu svojím 
spősobom poucit’ veriacich a napomőct' ich zboznost’.
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Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön 
örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Jel 1,18.

HÚSVÉTVASÁRNAP Krisztus mondja: Halott voltam, de 
íme, élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a 
pokol kulcsai. Jel 1,18 (2Móz20,14; Zsid 13,4; Mk 16,1-8; 
lK or 15,1-11; Mt 28,1-10). Ezt a mondatot egyedül a 
megfeszített, de feltámadott Úr mondhatja el. Melegítse át 
szívünket ez a kijelentés. Sorsunk nem a véletlen, a szeren
cse játékszere. A halál bilincseiből -  szeretteinkkel együtt 
Ő szabadit ki -  az örök életre, a Benne való hit által. 
Húsvét a halál feletti győzelem, a Bárány ünnepe.

HÚSVÉTHÉTFŐ Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene 
és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden 
lelki áldásával a Krisztusban. Ef 1,3 (5Móz 28,2-3; Lk 
24,13-35; lKor 15,12-20; Mt 28,11-20). Gyakran elfeled
kezünk arról, hogy milyen és mennyi áldásban részesülünk 
Istentől, Krisztusban. Aki a halált legyőzte, a teljes élettel 
ajándékoz meg minket, akik igéjét befogadjuk. Mennyi 
szépség és jóság van abban az életben, mely Jézus ajándé
ka, a feltámadás ünnepe ezt különösen is aláhúzza! Szabad 
és lehet így élnünk!

KEDD Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, 
s vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket 
egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecs
kéktől. Mt 25,31-32 (Mai 3,2; Lk 24,26-45; Róm 12,1-2). 
Keresztyén életünk egyik nyomorúsága, hogy rangsoroljuk 
egymást. Te hitetlen vagy, én hivő, te gyenge vagy hited
ben, én erős. Tanuljuk meg, ez nem a mi dolgunk. Az 
ítélkezés, a szétválasztás a győztes Krisztus dolga. A mi 
dolgunk, hogy „félelemmel és rettegéssel” vigyük végbe 
nap mint nap vándorlásunk idejét. Nem feledvén, hogy 
előtte éljük napjainkat.

SZERDA Jézus Krisztus mondja: Ha szerettek engem, 
megtartjátok az én parancsolataimat. Jn 14,15 (Hős 8,12; 
Jn 20,1-10; Róm 12,3-8). Sokan mondják, a parancsolato

kat lehetetlen megtartani. S mert így gondolkodnak, nem 
is igyekeznek. Egy biztos, az ész és az akarat önmagában 
kevés. A szeretet, a Krisztus iránti szeretet segít abban, 
hogy az Isten parancsolatait ne csak ésszel tudjam, hanem 
szívvel is. Emlékezzünk Jézus szavaira: „A törvény betölté
se a szeretet”.

CSÜTÖRTÖK Jézus bejárta a városokat és falvakat mind, 
tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának 
evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlen
séget. Mt 9,35 (Ézs 30,26; Jn 20,11-28; Róm 12,9-21). 
Testileg Jézus ma nem jár közöttünk. De ígérete szerint, 
Szentlelke által velünk van, naponként. így mindaz, amit 
ittlétekor szólt és tett, ma is élő valóság. Hogy így igaz, Ő 
maga a bizonyíték. Legyen szemünk ennek meglátására, 
elfogadására.

PÉNTEK Jövevény vagyok e földön. Zsolt 119,19 (Mt 
8,20; Jn 21,1-14; Róm 13,1-7). „Úgy dolgozz, mintha 
örökké élnél, s úgy imádkozz, mintha mindjárt meghalnál” 
-  tanít egy bölcs mondás. Valahogy az emberek többsége 
csak az egyik felét éli. Igyekeznek úgy berendezkedni, 
mintha innét soha nem kellene megválni. Testvéreim, ne 
feledjük, csak átutazóban vagyunk e földön! Utunk Jézus 
ítélő széke elé visz. Ne a félelem, hanem a Jézus iránti 
szeretet hassa át életünket.

SZOMBAT Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, 
hirdetik hatalmas tetteidet. Zsolt 145,4 (Mt 21,14-15; Lk 
24,1-12; Róm 13,8-14). Nemzedékről nemzedékre. Meny
nyi mindent átplántál, átad az idős a fiatalnak. Múlt nélkül 
nincs jelen, sem jövő -  valljuk. De ott van-e a hitünk harca, 
kudarcaink és győzelmeink tanulsága az átadottak között? 
Csak anyagi javakat örökítünk, vagy lelkieket is? „És 
mondd el fiaidnak”, tanít az ige. Hirdessük örömmel Isten 
nagyságos tetteit, gyermekeinknek, unokáinknak, az utá
nunk jövő nemzedékeknek.

Szabó István

A forrás
Z solt 1 ,1 -3

-  Milyen szépek ezek a magas 
jegenyefák itt, a ravatalozó körül 
-  mondtam, amikor a nagy vidéki 
gyülekezet temetőjében az első te
metést végeztem.

-  Szépek, de sajnos, nem soká 
élüék','mert igen nagy a vízigényük. 
És annyi vizet nem tudnak kapni, 
amennyi nekik kellene. Pár évtized 
és elpusztulnak -  mondta a sírásó.

Ez a beszélgetés jut eszembe 
most, amikor a folyóvíz mellé ülte
tett fáról írok az 1. zsoltár alapján. 
Talán senki nem gondolna rá, de 
az idő előtt kiszáradó, pusztuló 
fákról az ige nélkül élő, „kiszára
dó” keresztyénekre gondolok. 
Többnyire külső dolgokra szok
tunk gondolni, hogy azok miatt 
fogy a gyülekezet és lesz hitben 
erőtlen sok ember.

Az igazi magyarázat alapjában 
véve sokkal egyszerűbb. A hívő 
ember lelki kiszáradásának oka: 
igei „alultápláltság”. Kevés az ige! 
Naponta kellene olvasni az igét, 
ahogy a zsidóknak naponta kellett

szedni a pusztában a mannát. Tud
juk, hogy a tegnapi manna meg
romlott, nem volt ehető. Tudod-e, 
testvérem, hogy a tegnapi, régebbi 
igéből te sem élhetsz? Lehet emle
getni egy régi prédikációt, vagy egy 
nevezetes konferenciát, amelyen az 
ige megragadott -  de ebből ma élni 
nem lehet. Sok minden van, amit 
naponta kell csinálni: táplálkozni, 
dolgozni, aludni...

Miért kevés az ige? Mert nincs 
„igeéhség”. Tudjuk, ha nincs ét
vágy, az testileg is súlyos tünet. 
Hozhatja valaki a legfinomabb fa
latokat, ilyenkor az sem kell. 
A gyomor nem működik, nincs ét
vágy. Ez mindig valamilyen beteg
ség kísérő tünete. -  Az „igeéhség” 
hiánya is belső bajra vall. Nem kí
vánom hallani Isten szavát, ítéle
tét, kegyelmét, tanácsát...

Az 1. zsoltárban a fa és víz kap
csolata áll előttünk. A hegyi be
szédből ismert a jó  fa , jó  gyümölcs 
példázata. Ritkábban emlegetjük a 
folyóvíz mellé ültetett fá t, amely

idejében megadja a gyümölcsét. 
Ilyen „gyümölcsöző” élet a keresz
tyén ember élete is. Ez az élet csak 
az ige élő vize mellett (rendszeres 
igeolvasás és hallgatás) lehetséges. 
Sok lelki visszaesés magyarázatát 
abban kell keresnünk, hogy hiány
zik az ige élő vize. Alapvető ta
pasztalat, hogy ha valaki elszokik 
az igétől, előbb-utóbb már nem is 
kívánja azt, és jön a lelki sorvadás. 
Isten országa nem beszéd, hanem 
erő. És az erőből mindig kell az 
utánpótlás. Jézus szava nem csak a 
Biblia betűje, hanem éltető erő. 
Ebből lehet élni. Magunkból hitet, 
szeretetet nem meríthetünk. Ezek 
forrása az ige. Jó lenne, ha sokan 
megértenék, hogy a fa életének tit
ka : kapcsolat a folyóvízzel, ebből 
él, növekszik, gyümölcsözik. Épp
így sok keresztyén ember életének, 
türelmének, szolgálatának is van 
titka. Talán a környezet nem is 
tudja, hogy honnan van annyi ere
je, békessége, szeretete -  ők csak 
élvezik, tapasztalják.

Ennek az életnek a titka nem 
más, mint az igéből való állandó 
táplálkozás.

Gáncs Aladár

„ŐÁLTALA MINDENKI MEGIGAZUL, AKI HISZ”
ApCsel 13,(16)26-39

A tisztát, az igazat, a szentet ke
resztre feszítették. Eltemették. 
Sziklasírba tették, hogy jól elzár
ják a világtól. Ebben a törekvésük
ben Isten választott népének a ve
zetői és a tagjai szövetségest talál
tak a pogány Pilátusban. Húsvét 2. 
napján látnunk kell ezt a sötét hát
teret, hogy annál jobban tündö
köljön számunkra Isten húsvéti 
cselekedetének világossága. Aho
gyan a forrást csak ideig-óráig le
het eltömíteni, mert előbb vagy 
utóbb felszínre tör, úgy az élet tisz
ta forrását, Krisztust sem lehetett 
a halál mélységében tartani. Isten 
feltámasztotta Őt a halálból, vele 
és benne felszínre tört az élet. Ezzel 
az eseménnyel Istennek a próféták 
által tett ígérete teljesedett be.

Jézus él, ezért hangozhat az 
evangélium. Ahol halott van, ott 
nekrológ hangzik, vagy jelenik 
meg írásban, ahol az élet diadal
maskodott, ott az élet beszédét hir
detik. Ez az örömüzenet a feltáma
dott Jézusról tanúskodik és arról 
szól, hogy ősi ellenségünk, a bűn és 
halál felett diadalmaskodott 
Krisztus, győzött az élet! Jézus fel
támadása így lesz számunkra bol
dogító hírré.

A feltámadás tiszta forrásából 
az evangélium által árad felénk az 
élő Úr Jézus bűntől szabadító, vét- 
kektől megtisztító ereje, a bűnbo-

csánat drága ajándéka. Krisztus 
bűnt és halált legyőző hatalma így 
lesz számunkra a megigazulás for
rásává, amelyben Isten Krisztusért 
igaznak fogad el bennünket. Ami
kor Luther felismerte az evangé
lium igazságát, a kegyelemből, hit 
által való megigazulást, akkor így 
vallott erről: „A Paradicsom kapui 
nyíltak meg előttem."

Krisztus fqj támadása így lesz 
számunkra az üdvösség reménysé
gének forrásává. Az Ő feltámadá
sa ugyanis a garanciája annak, 
hogy Űrünk valóra váltja ígéreteit, 
mert ezt csak az élő Jézus teheti 
meg. Ő azt ígérte: „aki hisz ..., az 
üdvözül” (Mk 16,16) és „aki hisz 
énbennem, ha meghal is, él” (Jn 
11,25).

„Aki hisz”, olvastuk az előbbi 
igében. Valóban, hit által járulha
tunk oda Krisztus feltámadásának 
tiszta forrásához. Ezt a hitet 
Urunk a hallható és látható igével 
ébreszti bennünk, ami által elfo
gadhatjuk, megragadhatjuk Isten 
ajándékait. Ezzel a hittel fogadhat
juk el, hogy Krisztus keresztfája 
értünk állíttatott fel a Golgotán. 
Ezzel a hittel tekinthetünk úgy a 
kereszten szenvedő és meghalt 
Krisztusra, hogy az ő szenvedése 
és halála értünk, helyettünk tör
tént. Ezzel a bizalommal tudjuk 
elfogadni az örömhírt is, hogy Jé-

zus feltámadt a halálból, és ezzel a 
halál hatalmában lévő embernek, 
neked, nekem és minden benne hí
vőnek utat nyitott a halálból az 
életre. így valósul meg életünkben 
Luther mondása: „Aki hiszi az 
igét, hogy Krisztus az ő javára halt 
meg, s támadott fel, azon Krisztus 
feltámadása megmutatja erejét”.

A mai ünnepnap igéjében olvas
hatjuk: „Ennek az üdvösségnek az 
igéje nekünk küldetett”. Hangsú
lyos ebben ez a szó: „nekünk”. 
Isten tehát nekünk üzen, akik ol
vassuk, hallgatjuk igéjét: a Feltá
madott által megigazulhatunk és 
üdvösséget nyerhetünk hit által. 
Isten nekünk kínálja fel a feltáma
dás és az üdvösség boldogító hitét. 
Ezért hadd fejezzem be azzal a hit
re hivó, megszívlelendő felszólítás
sal, amelyet Scholz László A nagy 
változás című versében olvasha
tunk:

„Higgy a végső változásban!
Hajnal fénye még kigyúl.
Elet és feltámadás van
Ott, hol Teremtőnk az Úr."

Pintér János

IMÁDKOZZUNK!
Urunk! Halálod és feltámadásod 

erejével győzd le az életűnket megron
tó bűnt, ajándékozz meg a te igazsá
goddal, hogy részesülhessünk mennyei 
világod soha el nem múló örömében! 
Ámen.

HÜSVÉT 2. NAPJÁN az oltárterítő 
színe: fehér. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Lk 24,36-45; az igehirdetés 
alapigéje: ApCsel 13,26-39.

KRISZTUS FELTÁMADT A HALOTTAK KÖZÜL!
lKor 15,12-20

Krisztus feltámadását zengik a 
húsvéti harangok. A halál feletti 
győzelem nagy csodáját hirdeti az 
evangélium, amely sok templom
ban hangzik e napon. Húsvéti örö
münkbe azonban belevegyülnek a 
kételyek, a tagadások, amelyek 
gyakran megszólalnak a húsvéti 
kórus ellenkórusaként. Még az 
olyan istenfélő költő ajkán is, mint 
amilyen Reményik Sándor volt, aki 
Igaz beszéd hitem dolgában című 
versében így ír t:

-  „Hiszel-e a feltámadásban? -  
Hagyjátok ezt a bús-édes mesét. 
Dante vándorolt három túlvilágban. 
Nekem az ösvény síromig elég."

Pál apostol korát ugyanez a hi
tetlenség jellemezte a feltámadás
sal kapcsolatban. Azt még többen 
elfogadták, hogy Krisztus feltá
madt, mert ő -  tették hozzá -  Isten 
Fia volt. De az ember, az egészen 
más. Az az ősrégi tapasztalás, 
hogy aki egyszer meghalt, az többé 
nem tért vissza az élők közé, mert 
a „halál minden reménység sírja" 
(H. J. Iwand).

Pál éles logikával érvel a hitet
lenség ellen. Aki a halálból való 
feltámadást tagadja, az Krisztus 
feltámadását is kétségbe vonja. 
Aki tagadja a feltámadást, az ha
zugságnak minősíti a feltámadás
ról szóló igehirdetést, és Isten ha
mis tanúinak bélyegzi az igehirde
tőket is.

Ha nem volna feltámadás, ez sú
lyos konzekvenciákat hozna a gyü
lekezetnek is és a hívőknek is. Ha 
Krisztus nem támadt fel, akkor 
nincs bűnbocsánat és nincs üdvös
ség sem. Akkor hiábavaló a ke
resztyén élet. Szánalomra méltó, 
minden embernél nyomorultabb 
az, aki erre a hitre építette fel éle
tét. Azok is elvesztek, akik a feltá
madás hitében haltak meg. Ha 
nincs feltámadás, akkor a világtör
ténelem legnagyobb csalásának 
vagyunk részesei és tanúi, mert 
azok a milliárdok, akik Krisztus

óta a feltámadás reménységében 
éltek és haltak meg, hiába várják 
a nagy napot, az életre keltőt, a 
dicsőségeset, a találkozások és 
együttmaradás napját. Ebben az 
esetben mi, feltámadást várók és 
hirdetők, hazug vigasztalást ad
nánk hamvak és koporsók mellett, 
amikor a feltámadás evangéliumá
val vigasztalunk, ha ez lenne a 
nagy és szomorú igazság: csak ha
lál van, és nincs és nem is lesz feltá
madás ! Akkor a halál árnyékában 
a földi életünk is mit érne?! Hiszen 
nagyon rövid „az ösvény” a sírig, 
és nem „elég” !

Ebből a tragikus vízióból azon
ban ébredjünk fel Pál határozott 
bizonyságtevésére: „Ámde Krisz
tus feltámadt!” Erről tanúskodtak 
a tanitványok, a feltámadás szem
tanúi, de Pál korában ott volt az a 
„több, mint ötszáz testvér” (lK or 
15,6) is, akik közül a levél megírá
sakor a legtöbben még éltek, aki
ket meg lehetett kérdezni, és akik 
tanúsították: Jézus feltámadt, Jé
zus é l! Sőt, ezt tanúsíthatjuk mi is, 
kései tanítványok, akik szintén ta
lálkoztunk Vele az igében és a 
szentségekben, és azóta is valljuk: 
„ Velem vándorol utamon Jézus".

Jézus a halottak közül az első 
zsenge, 0  az első „termés a feltá
madás fáján”. Az a fa, amely már 
hozott termést, ha csak egyet is, 
magában hordozza az új termés 
ígéretét. Krisztus feltámadása bol
dogító biztatás: van folytatás. 
Váljunk a feltámadás gyümölcsvi
rágot bontó tavaszára és örök éle
tet érlelő nyarára, amikor Krisztus 
szavára életre kelnek a holtak és 
Őt dicsérve éneklik: „Győzelmet 
vettél, ó, Feltámadott!”

Pintér János

IMÁDKOZZUNK!
Halált legyőző hatalmad bizonyságá

ban éltess minket Jézus Krisztusunk, aki 
feltámadtál a halottak közűi, és támassz 
fel minket is és minden benned bízót az 
örök életre! Ámen.

Az Evangélikusok Közössége az Evan
géliumért (EKE) csendesnapot tart 1995. 
április 29-én szombaton 10 órától 16 
óráig a kispesti evangélikus templom
ban, melyre minden érdeklődőt szeretet
tel hivunk és várunk. Témánk: „Egyet 
tudok: vak voltam, és most látok” (Ján 
9,25.). A templom címe: Budapest 
XIX., Templom tér 1. Megközelíthető a
3. metró Határ úti megállójától 42-es 
villamossal, vagy a Kőbánya-Kispest 
végállomástól 68-as busszal.

Az EKE nyári csendeshetei Piliscsa- 
bán:

Felnőtt és családos hét: június 
19-24. és június 26.-július 1., ifjúsági 
hét: július 31.-augusztus 5. Jelentkezés 
a BÉTEL Evangélikus Missziói O tt
hon, 2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 
8-12. címen.

FÓT -  MANDÁK OTTHON 
Szeretettel tájékoztatjuk gyülekeze

teinket arról, hogy a fóti Kántorképző 
Intézet épületében (Mandák Otthon) 
felkészültünk gyülekezeti csoportok

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1995. április 17.

I .  Bécsikapu t é r  de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; de.
10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Bali- 
cza Iván; du. 6. dr. Széchey Béla; XII. S z ilá g y i E. 
f a s o r  2 4 . de. 9 . Hafenscher Károly; M o d o ri  u . 6 . de. 
fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, I I .  Ö r d ö g 
á r o k  u. 9. de. fél 11. (úrv.) dr. Széchey Béla; C s illa g 
h e g y , D l .  M á ty á s  k i r .  u. 3 1 . de. 10. Verasztó János; 
Ó b u d a ,  m .  D é v a i B . M .  t é r  de. 10. Bálint László; 
Ú jp e s t ,  IV . L e ib s tü c k  M á r ia  o . 3 6 -3 8 . de. 10. Blázy 
Lajos; V . D e á k  t é r  4 .  de. 9 . (úrv.) Zászkaliczky Péter; 
de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. Pálinkás Ingrid; 
V I I .  V á ro s lig e ti  f a s o r  17 . de. 11. (úrv.) Muntag An
dorne; du. 6. Nagy Zoltán; V I H . Üllői ú t  2 4 . de. fél
11 . Kertész Géza; VHI. R á k ó c z i út 5 7 /b .  de. 9 . (szlo
vák) Cselovszky Ferenc; V H I . K a rá c s o n y  S. u. 31-33. 
de. 9 . Kertész Géza; V I I I .  V a jd a  P .  u. 33. de. fél 10 
(úrv.) Kinczler Irén; IX. Thaly K á lm á n  u . 28 . de. 11. 
dr. Rédey Pál; K ő b á n y a , X. K á p o ln a  n . 14 . de. fél 11. 
(úrv.) Kinczler Irén; K e le n fö ld  XI. B o c sk a i út 10. de.
8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csepregi 
András; du. 4. (betegeknek) Ferenczy Erzsébet; XL 
N é m e tv ö lg y i ú t  1 3 8 . de. 9 . Ferenczy Erzsébet; B u d a- 
h eg y v id é k , X I I .  T a r c s a y  V . u . 11 . de. 9 . (úrv.) Koszé- 
ghy Tamás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás; X I I I .  
K a s sá k  L a jo s  u . 2 2 . de. 10. Kendeh Péter; X IV . Lőcsei 
ú t  3 2 . de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Pál; X IV . G y a rm a t  
u .  14 . de. fél 10. (úrv.) Zászkaliczky Pál; P e s tú jh e ly , 
X V . T e m p lo m  t é r  de. 10. Bízik László; R á k o s p a lo ta ,  
X V . J u h o s  u . 2 8 . Kistemplom de.. 10. Szabó István; 
R á k o ssz e n tm ih á ly , X V I . H ő s ö k  te r e  de. 10. Bőrön te 
M árta; Q n k o t a ,  X V I. B a t th y á n y  I .  u. de. fél 11. dr. 
Selmeczi János; M á ty á s f ö ld ,  X V I . P ro d á m  u. 2 4 . de.
9. dr. Selmeczi János; R á k o s b e g y  X V II . T e sse d ik  tér 
de. 9. Fűké Szabolcs; R á k o s c s a b a , X V I I .  Péceü ú t  
1 4 6 . de. 9. Kósa László; R á k o s k e r e s z tú r ,  X V I I .  P e s ti  
ú t  1 1 1 . de. fél 11. Fűké Szabolcs; R á k o s lig e t , X V II . 
G ő z ö n  G y u la  u . de. 11. Kósa László; P e s ts z e n t t t r in c ,  
X V I II . K o ssu th  tér 3 . de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán; 
P es tszen Ű m re  X V III . R á k ó c z i ú t  8 3 .  ( r e f . te m p lo m ) de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán; K isp es t, X IX . 
T e m p lo m  tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; K isp e s t, H u n g á r ia  
ú t  3 7 . de. 8. Széli Bulcsú; P e s ts z e n te rz s é b e t, X X . A d y  
E. u . 8 9 . de. 10. Győri János Sámuel; C se p e l, X X I. 
D e á k  t é r .  de. fél 11. Lehoczky Endre; B u d a fo k , X X II. 
J á t é k  u . 16. de. 11. Solymár Mónika teol. hallgató; 
B u d a ö rs  ( r e f . im a h á z )  de. 9. Solymár Mónika teol. 
hallgató

fogadására a nyári kántorképző tanfo
lyamok idején kívül eső időszakban. 
Tíz szobában 40-45 fő kényelmes elhe
lyezésére van lehetőség, de kisebb cso
portokat is örömmel fogadunk. Az 
500 Ft/fő napi díj magában foglalja a 
szálláson kívül a háromszori étkezés 
költségeit is.

A Mandák villa hagyományosan az 
evangélizációs konferenciák meghitt, 
csendes helyszíne. Fótról ugyanakkor 
Budapest központja negyven perc alatt 
elérhető, így a fővárosba látogató vidé
ki csoportok számára is alkalmas szál
láshely.

Érdeklődni, jelentkezni az otthon ve
zetőjénél lehet: Gulyás Erzsébet, 2151 
Fót, Berda J. u. 3. Tel.: 27/358-060

Egyházmegyei Zenei Tábor Sopron
ban. Június 19-25. között rendezzük a
4. Győr-Sopron-Mosoni Egyházme
gyében a zenei tábort. Részvételi díj 
3500 Ft. Jelentkezési határidő: május 
31. Cím: Weltler Sándor, 9400 Sopron, 
Templom út 12. Tel.: 99/311-559

SZERETETSZOLGÁLAT 
A magyarországi lelki sérült embe

rekkel foglalkozó Szeretetszolgálatok 
számára április 29-én Országos Talál
kozót szervez az OPNI Valláslélektani 
Osztálya és a Human-Agape Ökumeni
kus Műhelye. Az egész napos rendez
vény központi témája: „Ő a fény, mi 
színei” és de. 10-től du. 5 óráig tart az 
OPNI kápolnájában (1021 Bp., Hűvös
völgyi út 116.).

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája április 16-án, vasárnap 
este: Imádkozzunk magunkért és min
den embertársunkért, hogy Krisztus 
szenvedését, halálát saját magunkra 
vonatkoztatva megértsük és megváltá
sát befogadjuk.

KÉRÉS A LELKÉSZI 
HIVATALOKHOZ!
A püspöki körlevél 63. pontjára hivatkoz
va kéijűk a lelkészi hivatalokat, hogy a 
gyülekezetek sajtóval kapcsolatos tarto
zásait haladéktalanul egyenlítsék ki, mert 
lapunk május 21-iki számában az adósok 
névsorát közzétesszük ígéretűnk szerint 
MEGJELENT! A SAJTÓOSZTÁ
LYON KAPHATÓ!
Dr. Cserháti Sándor: Pál apostolnak a 
filippibeliekhez írt levele (kommentár) 
Reprint kiadás. Ára: 485,- Ft ÁFÁ-val.

ÓBUDA
A Magyar Lutheránus Értelmiségi Tár

saság rendezésében április 19-én, szerdán 
du. 6 órakor a gyülekezeti teremben Ko
vács Lajos Péter rendező bemutatja a Tör
vénytelen szocializmus sorozatból 
.Agyondolgozott ország” című filmjét.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 199 5 . április 16.

I. Bécsikapu tér reggel 5. (hajnali istentisz
telet) Hafenscher Karoly; de. 9. (úrv.) Ha
fenscher Károly; de. ÍO. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. II. (úrv.) Szebik Imre; du. 
6. Balicza Iván; XII. Szilagyi E. fasor 24. de.
9. Balicza Iván; Modori u. 6. de. fél ÍO. Csiz
mazia Sándor; Pesthidegkút, 11. Ördögárok 
u. 9. de. fél 11. (úrv.) Szitás Attila; Csillag
hegy, III. Mátyás kir. u. 31. de. 10. (úrv.) 
Donáth László; Óbuda, III. Dévai B. M. tér 
de. 10. Bálint László; Újpest, IV. Leibstück 
Mária u. 36-38. de. 10. Blazy Lajos; V. Deák 
tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) dr. Harmati Béla; de. 11. (gyermekek
nek) Zászkaliczky Péter; du. 6. Zászkaliczky 
Péter; VII. Városligeti fasor 17. de. fél 10. 
(úrv.) Nagy Zoltán; de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. Muntag Andomé; VIII. Üllői 
út 24. de. fél 11. Kertész Géza VÍII. 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. (úrv.) 
Fabiny Tamás; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 
14. reggel 5. feltámadási istentisztelet; de. fél 
11 (úrv.) Fabiny Tamás; X. Kerepesi út 69. 
de. 8. (urv.) dr. Szabó Lajos; Kelenföld XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. 
Csepregi András; XI. Németvölgyi út 138. 
de. 9. (urv.) Csepregi András; Budahegyvi- 
dék, XII. Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Ta
kács József; de. 11. (úrv.) Takács József; du. 
fél 7. Kőszeghy Tamás; XIII. Kassák Lajos 
u. 22. de. 10. (úrv.) ifj. Kendeh György; XUI. 
Frangepán u. 43. de. 8. (úrv.) ifj. Kendeh 
György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv). dr. 
Szabó Lajos; XIV. Gyarmat u. 14. de. fel 10. 
(úrv.) dr. Szabó Lajos; Pestújhely, XV. 
Templom tér de. 10. Bízik László; Rákospa
lota, XV. Juhos u. 28. Kistemplom de. 10. 
(úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, 
XVI. Hősök tere de. 10. (úrv.) dr. Kamer 
Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. 
fé li 1. (úrv.) dr. Selmeczi János; Mátyásföld, 
XVI. Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) dr. Selmeczi 
János; Rákoshegy, XVII. Tessedik tér de. 9. 
Kósa László; Rákoscsaba, XVII. Péceli út 
146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, 
XVD. Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVII. Gőzön Gyula u. de. 11. 
Fűke Szabolcs; Pestszentlörinc, XVIII. Kos
suth tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán; 
Pestszentimre XVIII. Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér I. de.
10. Széli Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. de. 
8. Széli Bulcsú; Pestszenterzsebet, 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. (úrv.) 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
(úrv.) Solymár Gábor; Törökbálint, Szent 
István út du. 3.; Budakeszi, de. 8. (úrv.) Kő
szeghy Tamás

HÚSVÉT VASÁRNAPJÁN az oltárterítő 
színe: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Lk 24,1-12; az igehirdetés alapigéje: 
lKor 15,12-20.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
18.00-tól, a 41 m-es rövidhullámon, 
7115 kHz.
április 15. szombat: Nagyszombati „csend” -  
dr. Hafenscher Károly, 
április 16. vasárnap: Húsvét kihívása -  Mado
csai Miklós.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

JOHANNUS

Németalföld a barokk orgona szülőhazája, 
Hollandia a  digitális 

hangmintákkal működő 
JÓI I ANNUS jorgonáé

A világon egyedülálló választékkal, 
korhű hangzással, legendás 

megbízhatósággal, szolid árakkal 
váijuk érdeklődésüket 
bemutatótermünkben: 

SPEED-EX Kft., 
a Johannus Orgonagyár 

magyarországi képviselője, 
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1. 

Tel.: 118-0758 vagy 118-0191. 
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!

irdetés
Harang és toronyóra villamosítás, automa

tizálás, reális áron, garanciával: ORBÁN 
JÓZSEF 5500 Gyomaendrőd, Bocskai u. 31. 
Tel./fax: 66-386-840

Épülettervezési, kivitelezési, csatornaépí
tési kapacitással nagy gyakorlattal áll ren
delkezésére a BAU-BOR ÉPÍTÉSI VÁL
LALKOZÁS. Tel.: 153-7659.
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HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 
ELSŐ VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 30 Ft

Minden szenvedésnek természetes szerkezete az,
_________________________ ami a Golgotáé:
__________________ húsvétot hordoz méhében.

Prohászka

"  A TARTALOMBÓL “

ÉLETFORMA, HIVATÁS, 
FOGLALKOZÁS?

AZ ÉLET VÉDELME: ISTEN 
JÓRENDJÉNEK MEGTARTÁSA

AUSZTRÁLIÁBAN JÁRTAM

TÜRMEZEI ERZSÉBET:

Húsvét utáni konfirmáció
Körülölelt a karácsonyi ének, 
s keresztségedben, hogy áldjon, segítsen, 
akkor fogadott gyermekévé Isten 
szent nevében a jászol Gyermekének.

Most pedig az érted megfeszített, 
feltámadott Ür erősít meg téged, 
pecsételi meg azt a szövetséget, 
gyújtja lángra szivedben a hitet...

és hív, hogy nyomában járj szüntelen, 
hogy Életed és Utad Ő legyen, 
mert vele élni, vele járni jó!

Szolgáim, szeretni, segíteni! 
örülni, ragyogni, fényt hinteni!
-  Húsvét utáni konfirmáció.

A konfirmáció gyülekezeteink életében a jövőbe 
m utató ünnep. O ltár előtt térdelnek egyre több 
egyházközségben fehér ruhába öltözött fiúk és leá
nyok. A fehér ruha régi egyházi hagyomány sze
rint emlékeztet az újonnanszületésre, a megtisztu
lásra. Nálunk finn testvérgyülekezeteink ajándéka
ként terjed szerte az országban. Jelképezi talán azt 
a belső lelki folyamatot is, ahogy mássá, Krisztus 
szerint megváltozottá lehet a Fiatal, aki élete első 
állomásához érkezett a felnőtté formálódás útján. 
Köszöntünk benneteket, akik a Krisztus ismereté
ben gazdagodtatok, akik készek vagytok Őt követ
ni, akik szeretnétek az Általa kijelölt keskeny úton 
járni. Idősebb testvérként készek vagyunk az 
imádságra. Értetek, a segítésre éle
tetek nehéz helyzeteiben és a meg
fontolt döntéshozatalban. Örülünk, 
hogy a nemzedékláncolat folyama
tosságában Krisztus titeket is meg
szólított, hatalommal teli szava 
erősnek bizonyult személyiségetek 
megragadására.

M it hagytatok magatok mögött?

Tizenhárom-tizennégy esztendő 
ifjú- és gyermekéveit. A gondtalan 
játékos esztendőket, az első lépések 
izgalmát óvodában és iskolában.
A gyermekbibliaóra és hittanokta
tás érdekfeszítö bibliai történeteit, 
visszapillantást a keresztség esemé
nyére, ismerkedést a legszentebb, 
könyvvel, a Bibliával. Talán néhány 
kirándulást is átéltetek, közeli sze
retetotthonban járván, vagy konfirmandus találko
zón a környékbeli gyülekezetek fiataljaival ismer
kedtetek meg.

Nagyon remélem, eseménydús éveknek intetek 
búcsút, de nem felejtitek, amit értelmetekbe zárta
tok és szívetekbe fogadtatok: Jézus történetét, sza
vait és cselekedeteit. Szép és izgalmas élmény az 
egyház múltjának felfedezése, ahogy az előttünk 
járók éltek, küzdöttek és mindvégig megálltak hű
ségesen a hitben vagy éppen elbuktak. Példájuk 
mégis fénylő csillagsorozat a történelem sötét ég

boltján, mert ha el is estek, felálltak, s újrakezdték 
Isten kegyelmes jelenlétében a Krisztuskövetés za
rándokúját.

Mögöttetek ott rejtőzik szüléitek, nagyszüleiek 
és keresztszüleitek fáradtsággal teli élete, kitartó 
imádsága, de legalábbis értetek aggódó izgalma. 
Gondoljatok reájuk ezen a napon kicsit melegebb 
szívdobbanással.

Mi előtt álltok?

A konfirmációi vizsgán -  talán először nagyobb 
nyilvánosság előtt, de jószándékú felnőtt gyüleke
zet jelenlétében -  beszámoltok a bibliából olva

sott történetekről, Jézus szavai értelméről, ke- 
resztségről, úrvacsoráról, tanúskodva arról, hogy 
alapismereteket szereztetek a Jézus-követés lehe
tőségéről és evangélikus egyházunk múltjáról és 
életéről. S aztán a nagy Titok részesei lesztek, 
Krisztus maga hajol közel Hozzátok testének és 
vérének jegyeiben. A szent és igaz, a tiszta és 
örökkévaló érkezik Hozzátok, hozzánk esendő, 
vétkeket hordozó, múlandó emberekhez. Önma
gát adja, kóstolót az el nem múló életből, békes
séget az örökkévaló országból. Mi előtt álltok? 
A csoda elfogadása előtt. M ert mindig csoda,

amikor az ember ajkán Isten igéjévé formálódik a 
törékeny szó, amikor ostyában és borban Krisz
tus érkezik hozzánk.

Lelkészetek áll előttetek, mint annyiszor a konfir
mációi órákon. Most ünnepélyesen, virággal díszített 
oltár előtt, remegő térdekkel és gyorsabban dobogó 
szívvel és belső fohásszal lelkében: bárcsak megérinte
ne titeket a Lélek, bárcsak feledhetetlenné válna az 
első úrvacsora, s bárcsak elkötelezette! lennétek 
Krisztusnak, a mi Urunknak.

Gondoljatok ma Reá is csillogó szemmel s figye
lemmel, hisz ő is vizsgázik veletek Isten és a gyülekezet 
felelős vezetői előtt.

Ml vár reátok?

Feladatok sokasága. Tanulás középiskolában, ké
sőbb egyetemen, vagy szakiskolában. Hivatásválasz
tás, képességeitek és lehetőségeitek szerint. Szabad 
hinnetek, Isten hív el egy-egy pályára képességeitek 
elnyerése és szorgalmatok kamatoztatása nyomán. 
Némelyeket tanárnak, orvosnak, mérnöknek, autó
szerelőnek, vagy számítógép-javítónak, talán egyese
ket lelkésznek is.

Mi vár rátok? Sokan sötétnek látják a holnapot. 
Közületek egyeseknek az édesapja, vagy édesanyja 
esetleg munkanélküli. Kérdezik némelyek, mikor lesz 
már vége az állandó dráguló áremelkedésnek. Mások 
a közeli háború félelmében élnek. Annyi a baleset az 
utakon. Vétlenek válnak áldozatokká. A jövőnek tit
kos fátylát senki nem lebbentheti fel. Eseménysoroza
tok ismeretlenségének izgalmában élünk. De bizonyo
sak vagyunk, s lehettek ti is afelől, hogy az az Isten, 
aki hordoz minket, velünk marad, kitart hűségesen 
mellettünk. Az út végén Ő vár reánk. Biztos menedé
künk.

Addig pedig vállalkozzatok a legnagyobbra, építsé
tek életetek házát, s az Isten egyházát. Ti vagytok a 
jövő letéteményesei...

Szebik Imre
*

(Kéijük a gyülekezeteket, hogy a konfirmációról készült 
felvételt küldjék be lapunk szerkesztőségébe, részben a lap
ban, részben pedig a naptárban való közlés végett. Szerkesz
tő.)

konfirmandusok a Bécsi kapu téri gyülekezetben (1990.)

Legyen kétirányú forgalom
A Westfáliai Evangélikus Egyház küldöttsége járt március utolsó napjai

ban közöttünk. Vezetője, D . H a n s - M a r t i n  L i n n e m a n n  elnök 
(püspök), feleségével és kíséretében eljött H e l m u t  W e id e  egyházfő
tanácsos is. Látogatásuk egyaránt szólt egyházunknak és a református 
egyháznak is. Mindkét egyház vezetőivel tárgyaltak és részt vettek isten
tiszteleteken, közös ünnepélyeken. Alkalmunk volt beszélgetésre a pesti 
esperesiktatás után, erről számolunk be a következőkben:

-  Elnök úr járt már Magyaror
szágon és Budapesten?

-  Elnök: Igen, a 70-es évSkben 
is, majd hivatos egyházi küldött
ségben 1987-ben, mind az evan
gélikus egyháznál, mind pedig az 
ökum enikus Tanácsnál. A for^ 
dulat után most először vagyok 
itt és látom, hogy sok változás 
történt. Jó az egyházak politikai 
és ökumenikus elkötelezettsége.

-  Hogyan látja egyházainkat a 
mában?

-  Elnök: A vendégbarátság
még mindig kitűnő, azonkívül 
otthon éreztem magamat az es
peresiktatáson, mert liturgiájuk 
azonos a_m iénkkel__Azt látom.

hogy vannak nehézségeik gazda
sági és társadalmi téren. Ézeket 
mi is észleljük a német egyesítés 
óta kelet-nyugat vonatkozásá
ban. Az alapkérdésnek ezt lá
tom: mit tud a keresztyén hit a 
társadalom fejlődéséhez hozzá
adni? A mélyben itt is, o tt is 
azonos kérdések vannak.

-  Lehetne ezekről bővebben 
hallanunk?

-  Elnök: A fordulat előtt is jó  
kapcsolataink voltak a keletiek
kel, utána azt tapasztaltuk, hogy 
nem mehet úgy tovább, mint ed
dig. Más volt a kontextus az or
szág két felén. Felvetődtek a 
kérdések: hogyan legyen a piac- 
gazdaság? Milyen legyen az élet 
továbbvitele? A hitoktatás fo
gadtatása más és más volt a két 
oldalon. Nehezen ment a kato
nai lelkészi szolgálat elfogadása 
is. Ma már lassan múlnak a kü
lönbségek, de tudomásul kell 
venni, hogy 45 éven át egészen 
más volt a lelkűiét ezeknél az em
bereknél. Nehezen értik meg a plu
ralista helyzetet, nekünk kell na
gyobb megértést tanúsítanunk.

-  A két egyháznak már történel
mi kapcsolatai vannak. Hogyan lát
ja  Elnök úr a kapcsolatok folytató
dását?

-  Elnök: Igen. M ár a húszas 
években voltak cserekapcsolatok. 
Magvar d iák o k  já rtak  Réthplhpn ■

Münsterben, Bielefeldben, most 
újabban többen zenei főiskolán
kon tanultak Herfordban. Hálával 
emlékezünk dr. Nagy István pro
fesszorra, aki összekötő volt a két 
egyház között, és építette a közös
séget. Segítettünk intézményeket, 
így a reformátusoknál a Ráday 
kollégium építését, evangélikusok
nál a gyenesdiási konferenciater
met (Westfáliai-terem).

M ost azon munkálkodunk, 
hogy legyen újra kétirányú a 
forgalom. Pastoralkollégiumaink 
látogathatnának el M agyaror
szágra tanulmányi célból és 
ugyanezt várjuk a magyar egy
házak fiataljaitól, teológusoktól 
és lelkészektől. A látogatások 
cseréjét szeretnénk újra felvenni! 
Jó, hogy tanulnak a fiatalok 
nyelveket, így németül is. Ez se
gíti ezt a cserét. Sajnos, mi nehe
zebben tanulunk meg magyarul. 
De örömmel tapasztaljuk, hogy 
sokan beszélik itt nyelvünket, 
igy jól megértjük egymást.

♦

A Westfáliai Egyház egyesült 
protestáns egyház, tehát egyaránt 
vannak református és evangélikus 
gyülekezetei. Németország nyu
gati részén, a Ruhr vidéktől ke
letre terül el, mintegy 20 000 km2 
területen. Hárommillió gyüleke
zeti tagot számlálnak, 650 gyüle
kezetben élnek és 1600 lelkész 
végzi a pásztoroló szolgálatot. 
Több tízezerre tehető a nemlelké- 
szi segítők száma és egy-egy va
sárnap kb. 130 ezren látogatják 
az istentiszteleteket.

tszm

M egalapítása ó ta  a Szeretet
szolgálat számos menekültügyi 
kérdésben végzett elismerésre 
m éltó m unkát. A  hozzánk m e
nekült bosnyákok között, majd 
az egykori Jugoszlávia terüle
tén több  csom ópontban jelen
tek meg kam ionjai, vitték a se
gítséget. A  Szolgálat m egala
kulása idején a rom ániai mene
kültügyben tevékenykedtek, de 
m ár akkor látszott, hogy ez a 
tevékenység nagyobb területre 
fog kiterjedni a höm pölygő há
borús események során.

A  Szeretetszolgálat m ost 
újabb m egbízást kapo tt. N em 
zetközi egyházi szervektől 
m egkapta a holland hasonló 
szolgálattal együtt Csecsenföld 
megsegítését. Lehel László, a 
M ÖSZ igazgatója, tíz napo t 
tö ltö tt a dagesztáni H asavjurt- 
ban és a  környékén, hogy tá 
jékozódjon és megkezdje a 
segélyszolgálat településének 
szervezését. Tárgyalt korm ány
zati tényezőkkel és helyszíni 
vásárlásból (M ahackalában) 
1500 m atraco t, higiéniai felsze
reléseket, tisztasági eszközöket 
ad o tt á t a helyszínen. Hasav- 
ju r t  környékén mintegy száz
ezer m enekült él a csecsenföldi 
események óta. K atasztrofális 
a higiéniai helyzetük, nagy a 
iárványveszélv.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Csecsenföldön

Vásárlás Mahaíkalában

A terv szerint Ha-
savjurtban iroda lé
tesül, ahol MÖSZ 
munkatársak irá
nyítják majd a segé
lyek elosztását. Első 
lépésben a nemzet
közi segélyszervek 
támogatásából 200 
ezer dollár értékű 
élelmiszer, családi 
csomag, higiéniai 
eszközök szétosztá
sára kerül sor. Ne
héz útviszonyok és a 

kommunikációs 
eszközök (pl. tele
fon!) hiánya hátrál
tatja a gyors mun
kát. (Satellit telefont 
visznek magukkal, 
így gyorsabb lesz az 
érintkezés!)

A szeretetszolgá- 
lati munkának ez a 
kiteijesztése nem
zetközi elismerést, 
rangot és megbecsü
lést jelent a MÖSZ 
számára. Kapcsola
tot tartanak az 
EBESZ-misszióval 

is. Hazai támogatá
sokat is szívesen fo
gadnak el a MÖSZ 

számlaszámára: 
209-23006.

Konfirmandusaink a jövő egyházának felelős formálói
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BRITT G. HALLQVIST

Pufi
Pufinak hívja mindenki, 
mert egy picurkát pufók.
Csak egy picurkát.
Gyakran áll a tükör előtt, 
és motyogja: „Csak egy picurkát.” 
Pufinak fogynia kellene, 
de ha olyan nagyon szereti 
a húsgombócot!
Pufit Karl-Fredriknek hívják, 
de ezzel senki se törődik, 
csak Ulla.
K a r l - F r e d r i k !  -  kiabálja 
jó hangosan, hogy hallja mindenki. 
Pufi szereti Ullát.

BIBLIAI „K I-K IC SO D A ”

N aa m án
Naamán nevével az Ószövetségben találkozunk. 

Kortársa volt Elizeus prófétának, Illés próféta tanít
ványának. Naamán Szíria királyának volt a hadsereg
parancsnoka, megbecsült, irigyelt ember sokak sze
mében. Egyszer azonban csapás szakadt az életére, 
egy akkor gyógyíthatatlan betegség: bélpoklos lett. 
Akik eddig keresték a társaságát, elkerülték. Akik 
irigyelték hatalmát, most szánakozva súgtak össze a 
háta mögött. Volt azonban Naamán feleségének 
egy szolgálója. Egy izráeli leány, akit egy hadjárat 
alkalmával hurcoltak magukkal a szírek. A lány 
azt a tanácsot adta urának, hogy keresse meg az 
izráeli Elizeus prófétát, aki biztosan tud segíteni 
rajta.

Naamán gazdag ajándékot küldött Elizeusnak, és 
arra kérte, jöjjön el hozzá, és gyógyítsa meg őt. A pró
féta viszont ahelyett, hogy elment volna, csak egy 
üzenetet küldött válaszul a beteg hadvezérnek: 
„Menj, és fürödj meg hétszer a Jordán folyóban, és 
akkor újra egészséges leszel!"

Naamán haragra lobbant Elizeus válasza miatt. 
Valami másra számított. Először nem is nagyon akar
ta teljesíteni az utasítást, de szolgái rábeszélték, hogy 
tegyen úgy, ahogy a próféta rendelte. És valóban, 
mikor Naamán hétszer megfürdött a Jordánban, újra 
egészséges lett.

Ekkor hálálkodva járult Elizeushoz, akinél megval
lottat* „Most már tudom, hogy nincs más isten, csak 
Jzráel Istene!"

Ez a történet is jól példázza, hogy nekünk, embe
reknek nem mindig könnyű megértenünk és elfogad
nunk Isten akaratát. Mégis javunkat az szolgálja, ha 
hittel megfogadjuk az Ő szavát.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

„Hol van megírva?”
Egy ismert mondatot kell megtalálnotok az Újszö

vetségben. A mellékelt ábrán minden téglalap a kere
sett mondat egy-egy betűjét jelöü. Hétről hétre meg
adok egy-egy magánhangzót, amely a keresett igében 
szerepel. A játék négy héten keresztül tart. Most, a 
harmadik fordulóban az „e” betű van soron. Azok, 
akik hamar rábukkannak a megfejtésre, hétről hétre 
plusz kérdésekre is válaszolhatnak, s így gyarapíthat
ják pontjaikat. Beküldendő a keresett mondat, és az, 
hogy hol van megírva!

□  □ □ □ □  □ □ □ ,  
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A plusz kérdés most a következő: Hány ezüstöt 

kapott Júdás az árulásért?
Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dá

tumát követő keddig adjátok postára!

M egfe jtés
A március 26-i számban közölt képrejtvény megfej

tése az ÉNEKESKÖNYV volt. Helyes megoldást a 
következő olvasóktól kaptunk:

Grósz Eszter (Nagybörzsöny); ülés Adél (Egyhá- 
zasdengeleg); Kardos Anita (Fancsal); ifj. Pintér 
György (Zomba); Sali Imréné (Rábapaty); Szabó Pál 
(Kölesd).

Minden megfejtőnek gratulálok!

„N évkereső”
Az alábbi táblázatban tíz próféta neve van elrejtve. Neked 

hányra sikerül rábukkannod?

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Arany János emlékét idézték
„Kis kacsóid összetéve szépen 

Imádkozzál, édes gyermekem". 
(Arany János: Fiamnak.)

Ünnepi délután volt a budahegyvidéki evangélikus gyü
lekezet Arany János emlékét idéző irodalmi délutánja. 
Ünnep volt, mert az idősebb korosztálynak -  és ezt látni 
lehetett az arcokon -  olyan emlékeket idézett ifjúságuk, 
diákkoruk hittel teli, kicsit talán álomvilágából, az iskola
padokban tanult költői sorokból, amelyek sokaknak éle
tük kísérője, segítője, vigasztalója lett. Az „aranyjánosi" 
sorok középkoriaknak s a fiataloknak olyan versekre 
hívták fe l a figyelmüket, amelyek -  sajnos! - a z  ö életük
ből, tankönyveikből kimaradtak. Olyan versek ezek, ame
lyekben a hit, a család, a hazaszeretet eggyéforrottan lehel 
minden idők fiataljainak útmutatója -h a  a sorokat nem
csak agyukba, de szívükbe is vésik, mint a budahegyvidéki 
evangélikus gyülekezet öregei, akik hangtalanul is együtt 
mondták a verseket az előadókkal.

Csere Agnes színművész, Csománé Forgács Emma 
(rendező is), Dobó József, Dobó László (apa és fia), 
Kerekes Csaba előtt, megnyitóként dr. Molnár Gyula 
olvasta fe l Arany János születésének 150. évfordulójára 
1967. márciusában Székesfehérvárott írt, EGY NEM 
Z E T  KÖSZÖNT című versét:

Százötven év, két teljes emberöltő . 
s milyen közel vagy Nagyszalontai.
Mint köztünk élő, úgy köszöntünk Téged, 
hangod nem lehet meg non hallani.

Mondjam tovább? Kevés egy vers, egy élet 
végigsorolni, mit adtál nekünk,
Kicsi gyermekek, sírba hajló vének 
Mint drága nektárt, úgy ízelelgetünk...

Igaza volt a székesfehérvári Molnár Gyulának: ízlel
gettük, ismételgettük Arany János gazdag kifejezéskin
csét, költői nyelvünk bámulatos ötvözetét.

Lehet-e szebb örökség annál a tanácsnál, melyet fiának 
adott?

Majd, ha játszótársaid közül 
Munka hí el -  úgy lehet korán -  
S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret... de mostohán!
Balzsamul a hit malasztja légyen 
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

V.

S  lehet e szebben, hívebben értékelni a családi életet, 
mint tette a költő a CSALÁDI KÖR-ben, ahogy ő látta, 
élte, érezte az együttlét, az összetartozás melegét:

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye 
Oly hívogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyújtja.
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kisfiának enged inni egyet;
Aztán elvegyül a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

Verse a család, az otthon, a természet, a hazaszeretet, 
barátság szépségét tükrözi. Csak egy szakasz is mennyit 
mond a régi családi életről, a vidéki életről. Fábián  
G yula  irodalomtörténész bevezető előadása és az 
egyes versekhez fűzött magyarázata tette teljessé a 
költőre emlékező irodalmi délutánt. Hogy valóban kö
zelünkbe hozta Arany Jánost, azért is tehette, mert ott

Passió-kőrúton az országhatáron túl
„Hálát adok az Úrnak teljes szivemből, 

elbeszélem minden csodatettedet"
Zsolt 9,2

Jó néhány év óta szokás, hogy a 
teológusok minden évben előve
szik a Passió-történetet. Átgondol
ják, dramatizálják és Nagyhéten 
az ország egy-egy egyházmegyéjé
ben a gyülekezeteknek előadják. 
Évfolyamunk kis csapata tavaly a 
Bács-Kiskun egyházmegyében és 
néhány baranyai gyülekezetben 
szolgált. A Felvidéken élő evangé
likus testvéreink hallottak erről a 
hagyományról, meghívtak minket, 
hogy közöttük is szolgáljunk a 
passióval.

Isten kegyelméből így indultunk 
el március 31-én Rozsnyó és Rima
szombat vidékére. Hat gyülekezet
ben jártunk (Ozsgyán, Rimaszom
bat, Sajógömör, Hosszúszó, Rozs
nyó, Kuntapolca) és hatszor élhet
tük át Szlovákiában Isten Szendéi
kének csodáját.

Isten kegyelmének csodája az, 
hogy az ozsgyáni gyülekezetben a 
magyarul gyengén beszélő szlovák 
testvérek a mozdulatainkból, gesz
tusainkból, a hangszereinkből ki
csalt hangokból is megértették és 
talán át is élték, hogy Jézus mit tett 
értünk a kereszten. Milyen csodá
latos, hogy Isten a mi esetlen, szí- 
nészileg egyáltalán nem tökéletes

mozdulatainkat meg tudta áldani 
úgy, hogy még ezzel is az evangéli
umot hirdethessük!

Isten hatalmas csodatette, hogy 
a sajógömöri és a hosszúszói temp
lom zsúfolásig megtelt. A legidő
sebbektől kezdve a lépkedni is alig 
tudó kis gyermekekig mindenki ott 
volt. Szinte az egész falu. És nagy 
nagy figyelemmel és érdeklődéssel 
élték végig az előadást.

Isten csodatette az is, hogy a 
7,6 °C-os kuntapolcai templomban 
sem fáztunk a szolgálat alatt.

E rövid beszámoló keretében 
nem lehet részletesen kitérni a gaz
dagon terített asztalokra, a ven
déglátókkal folytatott beszélgeté
sekre.

De a legeslegnagyobb csodatette 
Istennek talán mégis az, hogy a 
Jézus Krisztus keresztjéről szóló 
igehirdetést és történetet nem lehet 
soha megunni! Tavaly 19-szer ad
tuk elő ugyanezt a darabot, ezen a 
körúton pedig még hétszer. De 
minden egyes előadás még nekünk 
is tudott valami újat mondani, va
lami új gondolatot ébreszteni. Hol 
ez, hol az a jelenet vált nagyon is 
éjővé és tartalmassá számunkra. 
Áldott legyen ezért az Isten!

A szlovákiai körút április 2-án 
délután ért véget. A határ átlépése 
után azonban még várt ránk a 
bánki gyülekezet. Nagy szeretettel 
és lelkesedéssel hívtak és vártak 
minket passiós istentiszteletre. 
Felejthetetlen élményt jelentett 
itt is a csordultig megtelt temp
lom, a messze földön híres nóg
rádi vendégszeretet és a sok ked
ves szó.

A szolgálatok után, azt hiszem, 
mégis csak mi tartozunk köszönet
tel a gyülekezetnek, hogy fogadtak 
minket, és hogy szolgálhattunk 
közöttük!

A legnagyobb köszönet és hála
adás a mi Urunknak já r m indé-, 
nért. A szeretetéért, a kereszten ér- ( 
tünk elszenvedett kínjaiért és halá-\ 
Iáért és azért a bizonyos harmadik 
napért, amelyen a súlyos kő elhen- 
geríttetett a pírról.

Ennek a nagy csodának az átélé- I 
sét és megértését kívánjuk minden
kinek így, Húsvét küszöbén. Ad
junk hálát ezért, beszéljük el min
denkinek az Istennek ezt a világra 
szóló csodatettét!

Percze Sándor 
teológus

Gyenes hóesésben
A bácsi szomorúan nézett k i az ablakon. A nyaranta 

oly hangos Kapernaum udvarán most csak néhány hó
pehely kergetözött. És csend volt, mély csend. Hol van 
már a nyár, amikor vidám zsibongás tölti be a levegőt? 
Merre járhatnak a fiatalok?... Ilyenkor csak néhány 
idős ember álmodozik a szeretetotthonban.

Vagy mégsem?
Hiszen — csak nem? ... de igen! — lelkes beszéd, 

nevetés hallatszik, és máris feltűnik jó  néhány diák a 
kapuban. Ide jönnek. Megtörik a csend, a jó l ismert 
megszokás. Visszajöttek hát, bár nem nyáron. Vajon 
mit keresnek itt márciusban?

Az Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 
tagjai közt megszületett egy ötlet: miért csak nyaranta 
lehet ifjúsági konferenciákat tartani? Hiszen olyan 
hosszú az év! Persze, egy egész hétre nem lehet a 
diákokat elvonni a tanulmányoktól, de egy hétvégére 
mindenki tud időt szakítani. Lehetne egyet tartani pél
dául húsvét előtt. A téma természetesen a böjt.

A tervből valóság lett, és március 31-én mintegy 
hatvan diák érkezett Gyenesre, köztük mi is. A jó  
hangulatú ismerkedés után esti áhítattal kezdődött a 
konferencia. Utána a teaházban -  amely minden este 
várt minket -  beszélgethettünk a régi ismerősökkel és 
szerezhettünk új barátokat.

A következő nap -  amelyen a konferencia igazán 
érdemi része zajlott -  nem szűkölködött érdekes prog
ramokban. A ráhangolódást szolgáló csoportos felada
tok megoldása után Szeverényi János ifjúsági lelkész 
előadását hallgathattuk meg -  Jézus, mint Isten és 
ember címmel. Délután csoportokra bontva folytattuk  
a munkát.

Az irodalmi csoport Pilinszky János, Dsida Jenő és 
Weöres Sándor művei alapján dolgozta fe l  a passiót. 
A „művészettörténészek" diaképek, ikonok és könyvek 
segítségével idézték fe l  a szenvedéstörténetet. A zenei 
beállítottságúak Bach János- és Máté-passióját hall
gatták meg, a negyedik csoport pedig drámai szerepjá
ték formájában foglalkozott a témával.

A konferencia számunkra leginkább megindító része 
a szombat éjféli, imákkal és énekekkel tarkított vir-

született a költő városában, gyermekkorában már érez
hette Nagyszalonta levegőjét és kisiskolás korában még 
járhatott Arany János nagyszalontai gyűjtése nyomá
ban, sőt folytatását tervezte.

Hajszolt hétköznapjaink közepette kapott felemelő 
és értékmentő szép irodalmi délutánt áhítat zárta.

Schelken Pálma

N Y Á R I IF JÚ S Á G I T A L Á L K O Z Ó

Győrújbaráthegy Ifjúsági Ház 
Cím: 9081 Győrújbaráthegy, Mélykút utca 1. sz. 
(Győrből közlekedő autóbuszmegálló mellett) 
Időpont: június 3-tól augusztus 26-ig bezárólag 
1 vagy 2 hetes turnusokban. Váltás mindig 
szombati napon.
Elhelyezési létszám: 15 fő + vezető 
Költségek: 200,- Ft/nap szállásdíj +  ágynemű 
Étkezés megrendelés alapján.
Jelentkezési feltételek:
-  Jelentkezés a lelkészi hivatal útján
-  Határidők pontos betartása
-  Gyülekezetenként egy-egy csoport jelentkezé

sét várjuk kísérővel,
-  Jelentkezési életkor: 6-14 évesig, lehetőleg kü

lön csoport és 14-18 évesig szintén külön cso
port.

-  Az Ifjúsági Találkozón csak az vehet részt, aki 
előre személyes értesítést kap a lelkészi hivatal 
részéről.

-  A jelentkezési határidő: május 30.
Jelentkezési cím:

Evangélikus Lelkészi Hivatal 
9081 Győrújbarát, Tanácsház utca 3. sz. Tele
fon: 355-003
(Telefonon közölt jelentkezést írásban is kérjük 
elküldeni.)

Györújbaráti Evangélikus Presbitérium

rasztás volt. A gyertyafény és a mély csend valóban 
böjti hangulatot teremtett.

A konferenciát másnap délelőtt úrvacsorái istentisz
telet zárta. Mindannyian egy kicsit elgondolkodva, lé
lekben erősödve tértünk haza. A hétköznapok sivársá
gában rendkívül fontos számunkra minden ilyen alka
lom, amikor végre mindennapi gondjaink félretételével, 
nyugodtan elmélyülve kereshetjük Isten közelségét. 
Semmi sem pótolhatja azt a lelki adalékot, amit egy 
ilyen tábor adhat. A mi korosztályunk számára ez jelenti 
a feltöltődési az egyetemi, főiskolai hajtásban meggyen
gült hitünknek, bizalmunknak és szeretetünknek.

Olyanok vagyunk, mint a gyenesi bácsi, ugyanúgy 
bámulunk k i a szürke délutánba és ugyanolyan változa
tosságot hoz egy ilyen tábor az életünkbe, mint neki. 
Bár számunkra ott vannak a bibliaórák, amelyek na
gyon sokat segítenek, de ez azért mégsem ugyanaz.

IEzért szeretnénk megköszönni P á n g y á n s z k y  
A g n e s  egyetemi lelkésznek, A r a d i  A n d r á s  pécsi 
lelkésznek és S z e v e r é n y i  J á n o s  ifjúsági lelkész
nek, illetve az Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet cso
portokat vezető tagjainak szolgálatukat és szervező 
munkájukat.

Sziráki László

Jézus
Te mindent fejreállítottál
az ájtatosokra rábizonyítottad az embertelenséget
a templomgépezetet és az áldozati lármát
mint üzérkedést leleplezted
a samáriai istentagadóknál felfedeztél egy új

hitvallást
a vámosoknál és utcalányoknál nyitottabb

lélekre találtál
az Isten országa számára 
mint az írástudóknál és farizeusoknál 
megkérdőjeleztél rendőrségi előírásokat 
és polgári megállapodásokat -  és áttörted 
a templomi törvényeket balról előzted és 

nevetségessé tetted
kik túl fontosnak tartották magukat előtted
rádöbbentetted kicsinységükre
mindenkinél asztalhoz ültél
és mindeneket az asztalodhoz hívtál
benned Jézus
éppen a hátrányok
az élet vak és üres járatai
az Isten látható megnyilvánulásai
Te Jézus
a semmiknek mindenük lettél 

Elkéstem
míg te rég elhagytad a sírt, én még ott 

bolyongtam bezárva 
te rég elhagytad az árnyékokat 
én ott kerestelek
te már újból fény voltál a kertben 
csupa virág, csupa élet között életet szórva 
sötét világ nem engedett meglátni téged 
szememnek szokatlan a világosság 
kertészt láttam reggel
nem pedig azt, hogy a kertész maga a reggel 
te mindent másképp tehetsz 
a legszokványosabb szokvány neked életre

mozdul
engem is mássá tehetsz
még bonyolult, vagyok
legyen minden egyszerű, mint egy kertész

a kertben
itt vagy hát, kiálts erősen 
a te hangod rendezzen el mindent bennem, 
már tudom, hogy megismerlek majd, 
ha azt teszed, amit csak te tehetsz:
Szólíts meg engem, nevemet mondd ki hát!
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Életform a, hivatás, foglalkozás? Rendkívüli ökumenikus közgyűlés
A lelkészfeleségek ötödik országos találkozóján megtelt a Deák-téri 

gimnázium díszterme. Ezúttal nem csak a hazai, hanem a romániai magyar 
evangélikus egyház is elküldte képviselőit, 18 papné érkezett Erdélyből, 
illetve Bukarestből, hogy megismerkedjék itteni társnőivel, és azok gond
jaival, mely utóbbiak sok tekintetben hasonlóak az övékhez.

A megbeszélés indító előadását 
dr. Frerikl Szilvia pszichológus tar
totta, hangsúlyozva, hogy a papi 
családoknál még sokkal fontosabb a 
megfontolt párválasztás, mint má
soknál. (Ez a gondolat a későbbi 
beszélgetésekben is gyakran vissza
tért.) A lelkészt már teológus korá
ban föl kellene készíteni arra, hogy 
ha házasodik, segítőtársat választ, és 
csak akkor lesz harmonikus a csalá
di élete, ha társa a papi életformát 
nemcsak vállalja, de abban örömét 
is leli. Ha azonosul azzal a közösségi 
szereppel, amelyet betölt, mégpedig 
úgy, ahogy a gyermek is azonosul a 
szülőjével, ha példaképnek tekinthe
ti, és ha a sikeres azonosulás dicsé
retre érdemessé teszi. A „szeretném, 
ha szeretnének” vágya munkál az 
azonosulásban, és a jó papné meg is 
kapja a gyülekezet szeretetét, ha me
legszívű és empátiával megáldott te
remtés, aki megérzi, mikor kell a híd 
szerepét is betöltenie a gyülekezet és 
a lelkész között; vagy mikor kell -  
nagyobb gyülekezetben -  a lelkészek 
közötti esetleges versengést enyhíte
nie, sohasem öntve olajat a tűzre; ha 
férjével mindent meg tud beszélni, s 
nem hull közéjük sértődött hallga
tás, ami a veszekedésnél is rosszabb, 
s ha nem kesereg azon, hogy az ő 
életformájukban nincs szabad hétvé
ge, családi vasárnap.

A lelkész-menyasszony gondol
kodását nem határozhatja meg a sa
ját személyiség atom-léte, ő csak 
„család molekulában” gondolkoz
hat, családi közösségben, amely Is
ten szolgálatát kitüntetésként vállal
ja és elfogadja.

Lelkész-dinasztiák lányai számá
ra mindez természetes, hacsak a ka
maszkori lázadás el nem sodorja 
őket a családjuktól. De még a lázadó 
kamasz is visszatalálhat felnőve, 
övéihez.

A komoly hangvételű megbeszé
lésbe karikírozó -  de a valósághoz

hű! -  felsorolást vitt a nógrádiak 
összeállítása arról, hogy egy sze
mélyben mi minden a papné:

-  hittantanár, -  kántor, -  gyónta
tó, -  beteglátogató, -  titkárnő, -  te
lefonos, -  harangozó, -  sofőr, és 
mindezek mellett hivatását gyakorló 
pedagógus, vagy orvos, közgazdász, 
patikus, no meg természetesen pél
dás családanya (gyermekei kötelező
en „bezzeg-gyerekek”, az iskola dí
szei, korosztályuk színe-virágai), 
utolérhetetlen háziasszony és elbű
völő feleség.

A nők általános munkavállalása 
már fél évszázaddal ezelőtt megne
hezítette a papnék életét (olyan kor
szakban, amikor az az egyház szisz- 
tematikus üldözése miatt amúgy is 
nehéz volt), aztán enyhült a háttérbe 
szorítottság, és a túlhajszoltságot is 
fékezte a gyes, meg a gyed; és most, 
amikor már föl lehetne lélegezni, 
most meg a gyed megszűnése rak 
újabb terheket a papnék vállára. 
Úgy látszik, az élet itt a Duna tájon 
sosem lesz könnyebb, legfeljebb a 
terhek formái változnak.

E terheket némiképp edzettebben 
viselik az erdélyi asszonyok. Náluk 
nem merült föl a lavór meg a kútvíz 
árnya, sem a sokára beérkező mosó
gépé, de a nyomasztó szegénység 
csak szóhoz jut olykor. („Most már 
képezhetünk hitoktatókat, de nincs 
miből fizetni őket...”) Ha szegény a 
nép, szegény az eklézsia is. Öntuda
tosan vallják viszont, hogy hivatá
suk a magyarság megtartása, és 
hogy ABC-s könyvet is visznek a 
hittanórára, mert írni, olvasni is 
meg kell tanítani azt a gyerme
ket. ..

Dr. Hafenscher Károly korreferá
tumában a „posszibilizmusra”, a le
hetőségek napi tudomásulvételére 
hívta föl a figyelmet -  a mindenkori 
nehéz korszakok túlélése érdeké
ben. Mivel minden gyülekezet más, 
és mindegyiknek sajátos szellemisé

Erdélyiek csoportja az Országos Papné Konferencián

ge, kegyessége, szokásrendje van, a 
papnénak kell kitapasztalnia, hogy 
hol, miként töltse be legjobban sze
repét. Négy jellegzetes papnétípust 
vázolt föl:

-  az odaadó, áldozatkész, szeré
nyen háttérbe húzódót;

-  a közömbös hideget („ég óvjon 
tőle!’’) ;

-  az ellenséges érzelműt, aki félté
keny a gyülekezetre;

-  a „dirigálót” („a közösség ré
mét"), aki mindent jobban tud má
soknál, és a véleményét mondja, 
csak mondja...

Kedves humorral emlegette a 
még szinte új, de mind gyakoribb 
típust, a lelkész-párt, amellyel jól 
jár a gyülekezet, mert: „egyetfizet, 
kettőt kap".

Együttérzéssel szólt a kis falvak
ban, kényszerű magányban, pártá
ban maradó lelkésznékről, és az öz
vegy papnékról. Figyelmeztetett 
mindenkit, hogy szeressék jobban a 
lelkészt és családját a hívek is; a szol
gatársak is egymást, és ne feledjék, 
hogy az élet megpróbáltatásaiból 
mindenkinek jut („szenvedek, tehát 
vagyok”), ezért ma is érvényes az 
ézsaiási szó: „Vigasztaljátok, vigasz
taljátok népemet!”

A Hafenscher-családban három 
papné is van. Közülök a legfiata
labb, ifj. Hafenscher Károlyné a bib
liai Ruth példájára emlékeztető ked
ves és hálás szavakkal szólt anyósá
ról, aki őt a papné-lét vállalására 
felkészítette. (A beszélgetés során új 
kifejezés is született: a „papnéság”.)

De mivel sajnos, anyós és meny 
nem mindig talál így egymásra, mi
ként itt hallottuk, meg kellene lelni 
intézményes lehetőségét a fiatal 
papnék felkészítésének. Valaki el
mondta, hogy a bajor egyházban 
táborozásra hívják a menyasszo
nyokat; mások a teológusok „csa
ládi életre nevelését” sürgették, is
mét mások a lelkész-választottak 
tanfolyamra küldését, vagy a hiva
tásukat példásan betöltő pap
családok látogatására bocsátását 
javasolták.

Abban azonban mindenki 
egyetértett, hogy a legfontosabb az 
egymást szerető fiatalok imádsá- 
gos élete, Jézushoz tartozása. 
A többi menni fog. „Mindenre van 
erőm a Krisztusban” -  ahogy az 
apostol mondta.

Bozóky Éva

Március 31-én tartotta a Buda
pesti Fasori Gimnáziumban rend
kívüli közgyűlését a Magyarországi 
Egyházak ökumenikus Tanácsa 
(MEÖT). Rendkívüliségét nem csu
pán az jelentette, hogy a szokásos 
évi közgyűlésen kívüli tárgysoro
zattal hívták össze, de az is, hogy 
most a közgyűlés tanulmányi 
együttfétté változott át, mert három 
előadást is meghallgattak a jelenle
vők.

A tárgysorozat legfontosabb 
pontja és egyben határozata volt, 
hogy Ökumenikus Centrum létesült 
a tervezett EXPO területén, ahol 
ökumenikus istentiszteleti hely, iro
dák és szállóhelyek alkotják az épü
lettömböt. Tekintettel arra, hogy 
ezen a területen egyetemi városrész 
kialakítása folyik, igen nagy jelen
tőségű lesz ez az építkezés, mert a 
jövendő egyetemi lelkigondozói 
szolgálat alapját vetette meg ezzel 
az elhatározással a MEÖT.

A IV. Életvédő Konferenciát tar
tották március végén Budapesten a 
Magyarok Világszövetsége székhá
zában. Vallási és világi szervezetek 
összefogásában valósult meg a há
romnapos konferencia, melyen egy
házi személyek, teológusok, jogá
szok, írók és közgazdászok mond
ták el a maguk nyelvén azt, hogy 
nincs rendben hazánkban, társadal
munkban az élet védelme, a ma
gyarság lélekszámának állandó 
csökkenése már-már a kihalás ve
szélyének kérdését veti fel. A szá
mos előadásból megemlítjük 
Tempfli József erdélyi katolikus 
püspök kiáltását a magyarság tragi
kus fogyásáról. Dr. Hegedűs Lóránt 
református püspök a katasztrofális 
helyzetet így jellemezte: „vagy köz
ügyünkké válik a megmaradás, 
vagy semmilyen más ügyünk nem 
lesz.”

Egyházunk nevében Szebik Imre 
püspökünk tartott előadást „A 
magzatvédelem teológiai és társa
dalmi összefüggései", -röl ■ Ebből idé
zünk néhány alapvető gondolatot: 
„Isten ősidőktől belehelyezte az éle
tet szolgáló akarata rendjét a világ
ba. A 10 jó tanács, vagy még általá
nosabban ismert 10 parancsolat en
nek rövid foglalata. Témánk szem-

Ez időben tartózkodott hazánk
ban a Leuenbergi Közösség két ve
zetője, így meghallgathattuk elő
adásaikat, melyek előre mutattak a 
jövendő európai helyzet felé.

Dr. Peter Beier, a közösség elnö
ke „Az egyház egysége -  Európa 
egysége” címmel tartotta előadását. 
A jövő Európájában komolyan kell 
számolni a katolikus egyházzal, az 
ortodox egyházi formával, de a 
protestáns kegyességgel is. Szüksé
ges, hogy a mi egyházaink kifor
málják sajátos profiljukat. Arc nél
küli ember nem ember, arc nélküli 
egyház nem egyház! Szükséges, 
hogy a protestáns bizonyságtétel -  
a Jézus Krisztus által való megiga- 
zulása a bűnös embernek -  megszó
laljon és érvényesüljön. A keresz
tyén ember szabadsága a lutheri ér
telemben sokat segíthet a jövendő 
keresztyén embereinek a felelősség 
(szociális!) gyakorlásában.

Az 1973-ban alakult Leuenbergi

pontjából a Ne ölj! tilalma nem 
egyszerűen negatív etikai norma be
tartására sarkall, hanem magában 
foglalja az élet védelmét is. Félreér
tenénk azonban Isten szándékát, ha 
saját kedvünk szerint a 10 igéből 
kiválogatnánk a nekünk kedvezőt 
és számunkra elfogadhatót... 
A magzat, az élet csak Isten akarata 
egészének jó rendjében van bizton
ságban. Ha valamely parancsolatot 
kiemelhetünk, akkor az csak az első 
lehet. Ne legyen más Istened...” Is
ten rendje, akarata és életet ajándé
kozni kívánó szándéka a Biblia lap
jain nyüvánvaló.

„Keresztyének esetében termé
szetesnek tűnik az isteni erkölcsi 
norma komolyan vétele, de Isten 
előtti felelősséget nem vállaló em
bertársaink számára ez az állásfog
lalás nem erőszakolható. Annál 
hangsúlyosabbá válik a másik em
ber előtti, a közösségért, a nemze
tért hordozott általános felelősség 
m indenkire kötelező erkölcsi nor
mája.

Előadásában felsorolt néhány 
negatív társadalmi jelenséget, a ma
gas abortusz-számot, mely évről év
re nem csökken, a társadalom neu
rotikus és depressziós jelenségeit, a 
válások magas számát, a családter-

Közösség gyakorlati munkájáról 
szólt néhány illusztrációval dr. Wil
helm Hüffmeier egyházfőtanácsos. 
Szükséges a teológiai alapvetés fo
lyamatos kimunkálása. Meg kell ta
lálni a közös vonásokat a bizony
ságtételben és a szolgálatban. Tá- 
gabb ökumenikus dialógusra kell 
törekedni és azokkal az egyházak
kal újra fel kell venni a kapcsolatot, 
amelyek még nem írták alá a szer
ződést.

Dr. Márkus Mihály református 
püspök a Leuenbergi Közösség 
hazai perspektíváiról beszélt. Meg
említette a korábbi nagygeresdi és 
kéri egyezséget, amely már száza
dokkal ezelőtt mutatott előre arra 
az útra, mely az ökumenébe tor
kollott. Nem jogi, szervezeti vagy 
tanbeli egységre törekszünk, ha
nem a helyes ökumenikus gyakor
latra.

T.

vezés morálisan vállalható módo
zatainak ismerethiányát és az egyre 
fiatalabb korra áttevődő szexuális 
élet kezdetét ifjúságunk soraiban.

Mit tehetnek az egyházak, jelesül 
az evangélikus egyház? -  tette fel a 
püspök előadása végén a kérdést. 
Intenzívebb tanító, nevelő, paszto- 
rális munka, a jegyesek oktatásá
nak elmélyült végzése, a leány
anyák támogatása, árvákkal való 
törődés, pasztorális munka az 
egészségügyi szakemberek körében 
és a társadalom lelkiismeretének ál
landó ébresztése -  ez a feladat.

A IV. Életvédő Konferencia kö
zös zárónyilatkozat közzétételével 
zárult.

EVANGÉLIKUS 
ÉRTELMISÉGI MŰHELY

Legközelebbi találkozá
sunk április 26-án, szerdán fél 
7 -1/29-ig lesz a Deák téri Gim
názium Dísztermében.

Előadás: Egyház és tömqpo 
kommunikáció. Gáncs Péter...

Áhítat: Bálintné Nagy Gyön
gyi

Minden érdeklődőt szeretet
tel várunk!

Az élet védelme: Isten jó rendjének megtartása

Egyre erősebb kötél
Amikor a Deák téri Evangélikus 

Gimnázium 1994-ben növekedni 
kezdett, testvériskolát kerestünk né
met nyelvterületen. Egy régen fen
nálló, és jó l működő gyülekezeti 
kapcsolat révén találtunk rá a 
Nürnberg közelében lévő Neuendet- 
telsau evangélikus gimnáziumára, 
amely az ottani lutheránus diakó
nus-központ részeként működik.

Kapcsolatunk első lépéseként ta
nulóink kezdtek levelezni egymás

sal, több-kevesebb rendszerességgel. 
1995 március 19. és 23. között talál
koztunk ,először, amikor négy tanár 
és öt diák látogatott iskolánkba.

Három nagyon jó  hangulatú, vi
dám és sűrű nap volt ez. Igyekez
tünk minél több mindent megmutat
ni vendégeinknek nemcsak az isko
lából, magunkból, hanem Budapest
ből is. Látogattak órákat és zenea
kadémiai hangversenyt, beszélget
tünk az iskolában és Gellért-hegyi

séta közben, együtt fáztunk a Budai 
Várban, és vacsoráztunk o tthon ... 
A gyerekek vendéglátó levelezőpart
nereikkel is sok időt töltöttek.

Sok terv, ötlet alakult ki, hogyan 
formálhatnánk elevenre, tartalmasra 
kapcsolatunkat. Kisebb csoportok 
cseréje, közös kirándulások, zenei és 
barkácsolós tábor szerepel terveink 
között, valamint az, hogy az itteni 
tanév végével néhány gyerek kint 
járhatna még egy hónapig iskolába.

Gerhard Pfeiffer, a Laurentius- 
Gymnasium igazgatója, szemlélete
sen mondta: kapcsolatunk eddig né

hány vékony szálon lógott, amit a 
leveleinkkel szőttünk. Mostantól 
fogva már egy egyre vastagodó kö
tél ta rt össze bennünket, amit sze
mélyes találkozások, barátságok, és 
sokkal közvetlenebb levelek erősíte
nek.

Schulek Mátyás, a vendéglátó 
gimnázium igazgatója így foglalta 
össze a látogatás eredményeit: Nagy 
dolgok vannak itt készülőben!

Sólyom Anikó 
német szakos tanár

AUSZTRÁLIÁBAN JÁRTAM (1)

A z utazás
Életem során sok, 

élményt adó utazás
ban volt már ré
szem. A leghosz- 
szabb ez a mostani 
volt. Az Ausztrália- 
Magyarország kö
zötti távolság ti
zennyolcezer kilo
méter! Huszonegy 
óra a levegőben. Át
repültünk az Egyen
lítő fölött. Bécsben 

öttagú delegáció szállt be a Lauda-Air légitársaság hatal
mas gépébe: két osztrák, egy szlovák, egy erdélyi asszony 
és jómagam. Mi képviseltük Közép-Kelet-Európát a mel- 
boume-i konferencián.

Bár a légikisasszonyok mindent elkövettek, hogy a 
hosszú út kellemes legyen számunkra: érdekes filmek 
vetítésével, ízletes ételek és italok felszolgálásával segítet-/- 
tek múlatni az időt, a zsúfolásig megtelt gépen alig lehetett 
kinyújtózkodni, még kevésbé aludni. így alkalmunk volt 
már útközben „munkaértekezletet” tartani, ki-ki beszá
molt az otthon folyó ökumenikus munkáról és készültünk 
az előttünk álló konferencia feladataira.

Ezen a gépen volt alkalmam a tájékoztatásnak egy 
remek, új formáját megismerni. A gép több pontján kis 
képernyőkön lehetett utunkat figyelemmel kísérni: a tér
képen kis repülőgép haladt a célállomás felé, az útirányt 
vörös vonallal jelölve. Lehet, hogy csak számomra volt ez 
új, de én örömmel vettem időről időre a pontos informá
ciókat magasságról, sebességről, s a tájról, mely fölött 
éppen haladtunk.

Két rövid leszállás és várakozás után (Szingapúr és 
Sidney), tíz órával megelőzve magunkat az időben, a 
huszonegy órás út végre befejeződött, és ismét szilárd talaj 
volt a lábunk alatt. Az európai télből jőve, a távoli konti
nens nyárvégi pompája fogadott bennünket.

Miközben a repülőtér hömpölygő emberáradatában a 
kijárat felé igyekeztünk, egy magasra tartott táblán akadt

meg a szemem: Klára Keveházi. A táblát egy kedves, 
mosolygó asszony tartotta, és közölte velem, hogy egyelő
re az ő vendégük leszek. Most értettem meg igazán a 
konferencia rendezőinek bölcs előrelátását, hogy mind
azok, akik nagy távolságból érkeznek, pár nappal előbb 
jöjjenek, hogy kipihenhessék magukat. Ä hosszú út után, 
nagyon fáradtan, máris biztonságban éreztem magam. 
Házigazdáimnak nagy hálával tartozom. Nemcsak azért, 
mert nyitott szívvel, nagy szeretettel fogadtak be, és náluk 
valóban otthon érezhettem magam. Az meg különösen is

Mire való a külmisszió -  kérdezik sokan - ,  amikor 
inkább belmisszióra volna szükség? Löhe Vilmos ezt 
felelte: „A külmisszió eszköz az itthoni ébredés szol
gálatában !”

Nos, hát ezt éltük át a tatarozás alatt lévő óbudai 
templomban, ahol helyet és gondoskodást kaptak a 
külmisszió iránt érdeklődők. Zengett a kánonok sora 
Kovács Márta kántor ügyes vezetésével, hangzott az 
ébresztő ige a helyi lelkészek bizonyságtételében. Bá
lintné Varsányi Vilma szólt arról, hogy a misszió em
bere, miként más területeken, védettség nélkül nem 
indulhat szolgálatba. Fel kell öltenie védőruhaként 
Isten fegyverzetét. Bálint László esperes pedig délután 
ezt részletezte: miben is áll Isten népének fegyverzete. 
Elhalványult a missziói tudat -  mondotta ezért 
sápadt a keresztyénség.

Dr. Anna-Marie Kool, a Protestáns Missziói Tanul
mányi Intézet igazgatónője, gazdag kutatásai alapján 
beszélt a Kína-misszió múltjáról magyar evangélikus 
vonatkozásban, s nagy szeretettel értékelte, hogy e 
század első felében négy misszionáriust is juttattunk

jó volt számomra, hogy a család Angliából származott s 
ez azt jelentette, hogy egy számunkra jól érthető angolt 
beszéltek. A bennszülött ausztráliainak megértése na
gyobb nehézséget jelentett.

Vendéglátóim arra is őszintén törekedtek, hogy minél 
többet lássak és megismeijek abból az országból, ami 
immár huszonöt éve az ő hazájuk is. És nyitottak voltak 
az én távoli, hosszú időn keresztül elzárt világom, hazám 
megismerésére is. Bármit meséltem magunkról, minden 
érdekelte őket, annyira, hogy tervbe vettek egy magyaror
szági utazást is.

Ismét megtapasztaltam a csodát -  amiről Pál más érte
lemben ír - ,  hogy a „távoliak” „közeliekké” váltak!

Kínába: Hermann Adolf, Vaséi Matild, Kunst Irén és 
Kunos Jenő személyében. Arra biztatott, hogy ne en
gedjük elaludni a missziói felelősség tüzét.

A teológusok csoportja érdekes, rövid összeállítás
ban m utatta be a jelenlévőknek Kunst Irént és mun
kálkodását Gáncs Aladár írása nyomán.

Az ebédszünet után Dr. Gabriel Edland, a norvég 
rádiómisszió lelkes munkatársa, aki több évet töltött 
Kínában, majd az éter hullámain át végzi a missziót, 
feltárta az ígéretes eredményeket és a nehézségeket a 
kommunista országban. Szólt az egyházak küzdelmé
ről, hiszen önállóan, a maguk erejével kénytelenek 
fennmaradni és épülni korlátozási nehézségek között. 
Ezért óriási szükség van a rádiómisszió szolgálatára.

A norvég előadás fordításában Endreffy Géza teo
lógus és Varga Katalin segítettek.

Pauline Stableford tanárnő, aki a Budapesten élő 
kínaiak között végez missziót, színes tájékoztatást 
adott munkájáról magyarul. A kínaiaknak régebben 
a császár, aztán Mao és a párt volt az istenük. Az 
elmúlt években több tízezer jö tt hazánkba kereskedni.

Az Ausztriai Magyar Lelkigondozó Szolgálat műve
lődési intézménye, a Bornemisza Péter Társaság 35 
éves jubileumát tartja Bécsben május 6-7-én.

A jubileumi ünnepségek rendje:
Május 6-án, (szombaton) du. 6 órakor Bornemisza 

Péter Magyar Elektráját adja elő a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Magyar Társulata. Az előadás helye: 
Wien 7., Lindengasse 44. (templom)

Május 7-én, (vasárnap) du. 4. órakor a Mágyar 
Lelkigondozó Szolgálat ünnepi hálaadó istentisztelete 
a Magyar Televízió közvetítésében. Az istentisztelet 
helye: Wien I., Augustinerkirche (bejárat a Josefs- 
platzról.) Bornemisza Péter ebben a templomban 1557/ 
58-ban biztosan megfordult 

Május 7-én, (vasárnap) du. 6 órakor magyar irodal
mi gálaműsor.

Kányádi Sándor Herder-díjas költő köszöntése. He
lye: Wien 1., Josefsplatz 6. (Pálffy-palota Beethoven 
terme.)

Mindhárom rendezvényt felveszi a Magyar és a Ro
mániai Magyar Televízió.

Itt pedig a pénz az istenük. Hiába a szabadság, amikor 
ez az istenség agyondolgoztatja őket. Kimerültek, fárad
tak lelkileg is, pedig sokféle kísértéssel kell megküzdeni
ük. A közöttük tevékenykedő tanárnő figyelmeztetett, 
hogy Isten a mi ajtónk elé ültette ezeket a testvéreinket. 
A „lábmosás-szolgálatával” tartozunk nekik, vagyis 
előbb példát kell mutatnunk a szeretetből és azután 
beszélni nekik Krisztusról. Hidat építhetünk feléjük 
nyelvtanítás, vendégül látás, befogadás révén, barátság
gal, hogy óvhassuk őket hamis tanoktól, az elkallódás- 
tól. Nem légvár tehát ma sem a Kína-misszió és nem is 
kell több ezer kilométert miatta utazni. Külmissziói 
Egyesületünk nyári konferenciája is az ilyen szolgálatok
ra való felkészítést kívánja segíteni. Szeretettel várunk 
mindenkit családostul (gyermekeknek külön foglalko
zás) július 5-8-ig, Piliscsabára.

Id. Bencze Imre

Keveháziiié Czégényi Klára

Kína-misszió régen és ma
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----------N A P R Ó L
Mint újszülött csecsemők. lP t 2,2.
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 

nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halot
tak közül való feltámadása által éló reménységre. lP t 1,3.

Vasárnap Az Úr ezt mondta szolgájának: Menj el az 
utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni minden
kit, hogy megteljék a házam: Lk 14,23 (Zsolt 39,13; Jn 
20,19-29; 1 Pt 1,3-9; Zsolt 116) A szolga nem a saját 
feje szerint cselekszik, az Ura akaratát figyeli. Szolga 
vagy? Vagy napszámért dolgozó alkalmi munkás? Ez 
utóbbi esetben a magad ura vagy, lehet önbecsülésed, 
de az elsőt az Ura becsüli.
Hétfő Jézus ezt mondta tanítványainak: „Szomorú az 

én lelkem mindhalálig.” Mt 26,38 (Jób 5,11; lPt 
1,22-25; Róm 14,1-12). Jézus Krisztus szomorú. Talán 
végiggondolta az életét egészen a keresztfáig, a kereszt
fán elszenvedett haláláig, vagy csak egy órával gondolt 
elébbre, s látta az alvó tanítványokat? Vagy 1995-re 
gondolt, rád? Mert még mindig csak „igyekezel” be
menni a szoros kapun, valójában csak toporogsz előtte. 
Nagy öröm van a mennyben egy ember megtérésekor! 
Ne szomorítsd tovább a Megváltót.

Kedd A te ígéreted és szándékod szerint vitted véghez 
mindezeket a hatalmas dolgokat. 2Sám 7,21 (ApCsel 
2,24; 2Tim 2,12-17; Róm 14, 13-23) Hallottad, az Is
tennek ígéretei vannak számodra, törődik veled. Azt 
ígéri neked, hogy ha befogadod Jézus Krisztust -  szí
vedbe, telkedbe, elmédbe - ,  hatalmat kapsz arra, hogy 
Isten fiának neveztess, sőt, e földi életre is megajándé
koz téged, isteni természet részesévé tesz, hogy meg 
tudd élni az életedet és istentiszteletedet. 0  véghez tud
ja  vinni benned is ezeket a csodálatos és hatalmas dol
gokat.

Szerda Hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak 
közül Jézust, a mi Urunkat; aki halálra adatott bűne
inkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Róm 
4,24-25 (Ézs 53,4; ÍJn 2,12-17; Róm 15,1-6) Jézus 
Krisztus halálra adatott. Miért? Valóban úgy gondo
lod, hogy a bűneidért? Akkor azzal is tisztában kell 
lenned, hogy ez hanyagságból elkövetett, vagy még in-
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kább előre megfontolt szándékú Ember Fia-ölés. He
lyetted halt, megköszönted már, mert a kegyelem nem 
érdemelhető ki, csak elfogadható. Pál apostollal együtt 
te is tudod mondani, hogy hiszel abban az Istenben, 
aki igazságtalan, mert bűneidet máson torolta meg? Az 
üdvösséged lehetőségét így munkálta ki az emberi értel
met felülmúló isteni bölcsesség.

Csütörtök Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs 
ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pe
dig azt mondja közületek: menjetek el békességgel, me
legedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg ne
kik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? 
Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott ön
magában. Jak 2,15-17 (5Móz 30,14; Mk 16,9-20; Róm 
15,7-13) „Pedig kevésre van szükség, valójában csak 
egyre!” Nem a Jócselekedetre” van szükség, nem is 
szociális érzékenységre, nem toleranciára, a másság el
fogadására, hanem „térre”, ahol a Szentlélek működhet 
és megteremheti gyümölcsét. S mindezek ráadásul meg
adatnak néked. A gyümölcsök legelőször téged táplál
nak a halál ellen.

Péntek ítéleted idején is benned reménykedtünk, 
Uram. Ézs 26,8 (Kor 11,32; Jel 7,9-17; Róm 15,14-21)
A szülői fenyítés senkinek sem volt kellemes, de sok 
ember gondolt már vissza ezekre, köszönettel a szívé
ben, mert nyilvánvalóvá lett az eredménye. Az Atyától 
jövő próbák sem kellemesek, de ezekben ismerheted 
meg igazán magadat, a hitedet, teherbírásodat, és U ra
dat is. A fenyítés, az ítélet eszközök az Ő kezében, 
amellyel alakítja életedet, hogy hasznossá lehess orszá
gának építésében. Ha reményed Őbenne van, kősziklán 
állsz!

Szombat Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek min
dennap. Zsolt 71,8 (ApCsel 16,25; Ézs 25,8-9; Róm 
15,22-33) A te szád kinek a dicséretével van tele, kit 
dicsőítesz mindennap? Tarts önvizsgálatot ma is és ha 
rossz eredmény jön ki, ha nem az Urat dicsőíted, akkor 
megvan az oka, miért vagy ideges, békétlen, örömtelen 
és önsajnálattal teli. Nem neki van szüksége arra, hogy 
dicsőítsd, hanem neked. Györfi Mihály

✓

Könnyebb a nehéz is
„Mindenre van erőm a Krisztusban, 
aki megerősít engem.” Fii 4, 13

Hányszor mondjuk mindennapja
inkban, hogy nincs erőnk. Az a kicsi 
kis erő, ami bennünk élt, az is kime
rült. Erőtlennek és gyámoltalannak 
érezzük magunkat. Alá azonban hisz 
az Úr Jézusban, mindig kérhet új erőt 
és meg is kapja. Munkámban is ren
geteg erőre van szükségem, amit tu
dom, csak az Úrtól kaphatok meg. 
Amióta Jézust megismertem, köny- 
nyebb a nehéz is. Bizonyos vagyok 
abban, hogy O hívott el engem erre a 
szolgálatra. Az elmúlt nyár végén in
dítottak egy osztályt a kórházban a 
halál révén álló daganatos betegek 
ápolása és pszichés vezetése érdeké
ben. Én is kaptam lehetőséget, hogy 
ott dolgozhassam. Hetek, sőt hóna
pok álltak előttem, hogy eldöntsem, 
mit is tegyek. Ismerőseimtől, közeli 
hozzátartozóimtól kértem tanácsot. 
Az Ige mindennapi olvasása alkal

mával úgy éreztem: mennem kell. 
„Mert nem a csüggedés lelkét adta 
nekünk az Isten, hanem az erő, a sze
retet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7). 
Már átéreztem, hogy valóban ez az 
én küldetésem, de az utolsó pillanat
ban mégis erőt vett rajtam az emberi 
gyengeség. Úgy gondoltam, a bizto
sat nem adhatom fel a bizonytala
nért. Hiába kaptam nap mint nap 
megerősítést, amikor felkértek, még
is hűvös „nem” volt a válaszom. Lát
tam, megdöbbent, akinek választ 
kellett adnom. Az arckifejezése azt 
árulta el, hogy nagyon bízott ben
nem és most csalódott. Rendkívül 
bántott, hogy csalódást okoztam. Is
mét labilis és gyenge voltam. Féltem 
a nehéztől, csak magamra gondol
tam.

De újból kaptam biztató igét: „Le
gyetek erősek az Ú rban és az Ő hatal

mas erejében” (Ef 6,10). Új lehetőség 
nyílt előttem, hogy válaszomat igen
re változtassam. Ekkor már teljesen 
megbizonyosodtam abban, hogy ez 
az én elhivatásom. Döntésemet nem 
bántam meg. Az Úrnak célja van 
mindnyájunkkal. Kérem a Minden
hatót, hogy Szentlelke által adjon 
erőt nekem, hogy az Ú r Jézusról tud
jak szólni azoknak, akik között dol
gozom, akiknek emberileg meg van
nak számlálva napjaik, de még kér
hetik az Úr kegyelmét, elfogadhatják 
váltságát. Ha nem volt eddig lehető
ségük rá, még az utolsó pillanatban is 
megtehetik. O még akkor is megbo
csát mindenkinek, aki hittel kéri azt. 
Én is hittel kérem Uramat, hogy Lel
ke által még több bátorságot adjon 
nekem a bizonyságtételre.

Természetesen vannak nehéz pil
lanatok és még sokat kell tanulnom, 
de hittel mondom Pál apostol szavá
val : Mindenre van erőm a Krisztus
ban, aki engem megerősít!

Szvák Titanilla

Amiben soha nem kell csalódnunk
Helsinki főtemplomának a krip

tájában 20-30 egyetemista vett 
részt egy esti áhítaton. Miután 
mindent végigénekeltünk, megkér
dezte tőlem az egyik lány: „Na, 
hogy tetszett? Ugye, azt mondod 
rá, hogy olyan katolikus ízű volt az 
egész?” „Igen -  válaszoltam -  ná
lunk sokan ezt mondanák rá, de ez 
csak az énekelt forma miatt lenne 
így. Nekem inkább a beszéd hiány
zott.” Azon gondolkoztam: vajon 
elég-e az embereknek mindig csak 
az alapgondolatokat és tanokat is
mételgetni: például hogy Jézus 
meghalt érted a kereszten? vagy: 
„Az O érdeméért megbocsáttattak 
a te bűneid.”

Vajon nem lesz nagyon unalmas 
és üres, ha mindig csak ezt hallják 
az emberek? Sok esetben nem hall
ják még ezt sem, mert mindenkit 
engednek a saját gondolataiba mé- 
lyedni.

Hazafelé beszélgettünk a jelen 
figyelmeztető jeleiről; a katasztró
fákról és a nehéz sorsokról, ame
lyeket ezek idéztek elő. Én azt 
mondtam: „Bizony nagyon hálás
nak kell lennünk minden egyes na
pért, a mindennapi kenyérért és a 
békéért, amiben élhetünk." Erre a 
lány válasza ez volt: „Ezek is olyan 
szavak, amiket már ezerszer hallot
tam!” Újra elgondolkodtam: va
jon mi teszi a szavainkat hitelessé? 
Mi teszi az énekelt liturgiát és az 
ezerszer hallott mondatokat is éle
tet formálóvá? Mi az, amiben soha 
nem kell csalódnunk, bárki és bár
mikor mondja is azt nekünk?

Éppen ez az, ami nem a mi 
kezünkben, nem is a mi szánk
ban van. Egyedül a Szentlélek

tud bennünket kellőképpen alá
zatossá tenni, hogy megértsük és 
elfogadjuk a Jézus által felkínált 
kegyelmet. Ő ad bűnbánatot és 
megtérést a szívünkbe, hogy át
éljük: amit elértünk, az nem a 
mi érdemünk, hanem az Úr vég
telen kegyelme. A Szentlélek ak
kor is hitet tud ébreszteni a szí
vünkben, amikor egyébként 
gyengék és elesettek vagyunk.

Isten ereje az, amiben soha 
nem kell csalódnunk! Ez az erő 
mindig úgy jön felénk, hogy ne 
érezzük azt se túl gyengének, se 
túl erősnek, mint ami el akarna 
taposni bennünket. Szavak nél
kül is, imádságokban is, meghitt 
pillanatokban is érezhetjük, 
hogy Isten szeretete itt van ve
lünk Jézus Krisztusban, hogy 
megmentsen a bűntől és a halál
tól -  az üdvösségre.

Koskai Erzsébet

A BÉKÉSCSABAI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM
az 1995/96-os tanévre az alábbi tanári állásokat hirdeti meg:
a) középiskolai tanári végzettséggel:
1-1 fő fizika-matematika, biológia-földrajz, testnevelés, törté

nelem-magyar, számítástechnika, fizika-számítástechnika szakos 
tanár

2 fő angol-német szakos tanár
b) általános iskolai tanári végzettséggel:
1-1 fő matematika-kémia, magyar-bármely, rajz-bármely, 2 fő 

ének-bármely szakos tanár
A pedagógusnak evangélikus vallása, elkötelezett keresztyén, er

kölcsileg feddhetetlen, egyházhoz hűnek kell lennie, aki megfelelő 
végzettséggel rendelkezik, a munkakörével kapcsolatos feladatok 
ellátására magas szinten alkalmas.

A pályázó más valláshoz is tartozhat, ha rendelkezik a megfelelő 
minősítéssel, vállalja az intézmény szellemiségét és értékrendjét.

A pályázat benyújtásának határideje: április 30.
A pályázat benyújtásának módja:
-  1 db kézzel írott szakmai önéletrajz
-  1 db diplomamásolat
-  1 db erkölcsi bizonyítvány

Cím: Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Igazgatója
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Pf. 426.
Illetmény: A Közalkalmazotti Törvény szerint
Egyéb: étkezési hozzájárulás

Az állás elfoglalásának ideje: augusztus 15.

A VASÁRNAP IGÉ
„HA VALAKI KRISZTUSBAN VAN, UJ 
TEREMTÉS AZ”
2Kor 5,14-17

Gyakran szemtanúi vagyunk 
embertársaink „színeváltozásá
nak”. Szomorú tapasztalatok 
ezek, amikor emberek a körülmé
nyek változásával meggyőződésü
ket feladják. Ezeket a változásokat 
hol a politika, hol a gazdasági 
helyzet, hol a megszerzett pozíció, 
vagy egyéb indítékok motiválják. 
Emberek, akiket ma galamblelkü
letűnek ismertünk meg, holnap ke
selyűkké lesznek, akik ma szeré
nyek, holnap fennhéjázok, akik 
ma szolgálatra készek, holnap 
uralkodni vágyók. Ezek negatív 
változások. Vannak pozitív válto
zások is. Isten ma ezt akarja mun
kálni életünkben igéje által.

Ez a vasárnap több gyülekezet
ben a konfirmáció napja. Gyerme
keink odaállnak az oltár elé és azt 
reméljük, hogy konfirmálnak, azaz 
végbemegy életükben egy csodála
tos változás, megerősödnek hitük
ben, megújulnak keresztyén éle
tükben. De jó  lenne, ha ezen a vál
tozáson átmennének a szülők, 
nagyszülők, keresztszülők, hozzá
tartozók és a gyülekezet tagjai is!

Mi által történhet életünkben ez 
a változás? Erre a kérdésre mai 
igénk ad választ. Krisztus szoron
gató szeretete által. Az által a sze
retet által, amely Krisztus kereszt
halálában tárult ki a világ előtt. 
Ennek a szorongató szeretetnek az 
a lényege, hogy „egy meghalt min
denkiért”, vagyis az emberré lett 
Isten Fia az egész emberiség bűné
nek büntetését magára vállalta. 
Ekkora szeretet láttán nem lehet 
nem érezni ennek a világra szóló, 
de ugyanakkor az egyes embert 
célba vevő erejét. Erről a szerétéi
ről szól Hermann János az énekes
könyvünk 198. énekének 5. versé
ben: „O, mérhetetlen szeretet cso
dája! az vitt a kínok, fájdalmak út
jára! Én múló földi örömökben él
tem, S  véred hullt értem." Ezzel a 
helyettes szenvedést és halált válla
ló szeretettel hív bennünket Jézus 
magához, hogy mi is részesüljünk 
az ő halálában és feltámadásában, 
ezzel végbemenjen életünkben a 
nagy változás, az életújulás.

Hogyan megy végbe bennünk ez 
a változás, a megújulás? „Ha vala

ki Krisztusban van”, akkor törté
nik meg életében a nagy metamor
fózis. De mit jelent Krisztusban 
leírni? Krisztus erőterébe, szerete- 
tének légkörébe kerülni, Krisztus 
testének, az anyaszentegyháznak 
élő tagjává lenni. Lelkét magunk
ba fogadni, benne hinni, Őt követ
ni. Ebben a kötődésben, kapcso
latban megy végbe a nagy válto
zás: új teremtéssé, új emberré le
szünk. Teremtettségünk bűn által 
megrontott állapotában a Sátán és 
a halál uralkodott rajtunk, ezért 
elveszett és megítélt emberek vol
tunk. Tetteinket, cselekedeteinket, 
gondolatainkat a bűn motiválta. 
Uj teremtettségünkben a Krisztus 
arca ábrázolódik ki rajtunk. Ez az 
arc a szelídségnek, az alázatnak, az 
őszinteségnek, a tisztaságnak, a 
hűségnek és a szeretetnek a voná
sait hordozza önmagán.

Miben nyilvánul meg ez a válto
zás? Abban, hogy többé nem 
élünk önmagunknak. Nem forgo
lódunk önmagunk körül. Annak 
élünk, aki értünk meghalt és feltá
madt. Krisztus lesz életünk közép
pontja, Őreá nézünk, neki szolgá
lunk. Krisztusnak szolgálni pedig 
annyit jelent, szeretni a felebará
tot. Erre a változásra vár a világ. 
Ennek a megújulásnak kell végbe
menni ma mindnyájunk életében. 
Erről szól Túrmezei Erzsébetnek 
Friedrich v. Bodelschwingh után 
írt ÚJAT! ÚJAT! című verse, amit 
fogadjunk el most imádságként is: 
„Uram vedd le rólunk mindazt, ami 
régi, s ajándékozz meg minket 
mindazzal, ami igazán új! Adj új, 
erős Lelket, új erőt várni téged, újra 
betölteni a mindig új parancsolatot, 
hogy szeressük egymást . . . é s  új 
éneket a Te dicséretedre!” Amen.

Pintér János

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, Istenünk, aki a halálból az 

életre keltetted Krisztust, a mi Megvál
tónkat, hogy új élet teremtóje legyen: 
törd meg bennünk a bűn hatalmát, hogy 
új teremtés legyünk Krisztusban, és az 6 
szeretete szorongasson minket, hogy 
többé ne önmagunknak éljünk, hanem 
annak, aki értünk meghalt és feltámadt. 
Ámen.
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bajor egyházfőtanácsos; du. 6. Hafenscher 
Károly; XII. SzUágyi E. fasor 24. de. 9. Cser
hátiné Szabó Izabella; Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, U. Ördö
gárok u. 9. de. fél l l .  Szilas Attiía; Csillag
hegy, III. Mátyás kir. u. 31. de. 10. Donáth 
László; III. Békásmegyer Víziorgona u. 1. de. 
9. Verasztó János Óbuda, 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.) Brebovszky János; de. 11. 
(úrv.) Hermann von Loewenich bajor püs
pök; du. 6. Pintér Károly; Vn. Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 5. 
szeret «vendégség; Vili. Üllői út 24. de. fél
II. Kertész 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. Fabiny 
Tamás; X. Kerepesi út 69. de. 8. Szabó Lász- 
lóné; Kelenföld XI. Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Benczúr László; de. 11. (úrv.) Missura 
Tibor; du. 6. Missura Tibor; XI. Németvöl
gyi út 138. de. 9. Missura Tibor; Budahegyvi- 
dék, XII. Tarcsay V. u. 11. de 9. (úrv.) Kő- 
szeghy Tamás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Ta
más; du. fél 7. Takács József; XIU. Kassák 
Lajosu. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XUI. 
Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; 
XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.); XIV. Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Szabó Lászlóné; Pestúj
hely, XV. Templom tér. de. 10. Bízik László; 
Rákospalota, Nagytemplom, XV. Régifóti út 
73. de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XVI. Hősök tere de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. dr. 
Selmeczi János; Mátyásföld, XVI. Prod ám u. 
24. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákoshegy, 
XVU. Tessedik S. tér de. 9. Ferenczy Zoltán 
Rákoscsaba, XVU. Péceli út 146. de. 9. Fűke 
Szabolcs; Rákoskeresztúr,- XVU. Pesti út
III. de. fél 11. (úrv.) Kosa László; Rákosli
get, XVU. Gózon Gy. u. de. 11. Fűke Sza
bolcs; Pestszentlörinc, XVIII. Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, 
XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 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. Lehoczky Endre; Budafok, XXU. 
Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
Ref. Imaház de. 9. Solymár Gábor

HÚSVÉT UTÁN 1. VASÁRNAP (QUA
SI MODO GENI'I'l) az oltárterítő színe: fe
hér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Jn 
21,1-14; az igehirdetés alapigéje: 2Kor ; 
5,14-17. I

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” címmel 
evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán április 24-én, 
hétfőn 13.30 órakor. Előtte 13.20-tól evangé
likus korálismertetés lesz.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
18.00-tól, a 41 m-es rövidhullámon, 7115 kHz 

április 22. szombat: Levelesláda, 
április 23. vasárnap: Áhítat Erdélyből -  

Simon László.
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 

2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
A kőszegi Gyurátz Ferenc Evangé

likus Leánygimnázium Volt Növen
dékeinek Egyesülete autóbuszos ki
rándulást szervez régi iskolájuk, a 
város, a környék meglátogatására. 
Indulás május 5-én reggel 7 órakor 
Bp-ről a Szt. István Bazilika előtti 
térről. Visszaérkezés másnap este. 
Bővebb felvilágosítás az 1174-173 te
lefonszámon, hétfő kivételével 10-18 
óráig. Mindenkit szeretettel várunk!

Nyugdíjazás folytán megüresedett a 
Monor-Bénye (Pest m.) társgyüleke
zetek lelkészi állása. A lelkészlakás 
M onoron van, gázfűtéses. A fizetés 
az országos lelkészi fizetés szerinti. 
A pályázatot az Esperesi Hivatal 
(Aszód, Szontágh lépcső 1) címre 
várja május 15-ig

A Magyar Népfőiskolái Collegium 
július 24-30-ig nemzetközi konferen
ciát rendez Balatonszárszón -  az 
ENSZ által is meghirdetett program 
-, „A tolerancia lehetőségei és hatá
sai a társadalom és az egyén kapcso
latában” címmel. A konferencia 
iránt már most igen nagy az érdeklő
dés, ezért a rendezők kérik, hogy a 
jelentkezéseket április 30-ig juttassák 
el címükre: dr. Kis Boáz, 1373 Bu
dapest, Pf. 494. Tel.: 111-5719.”

ban április 25-én, kedden du. fél 5 
órakor dr. Donáth Blanka pszicholó
gus ta rt előadást „Az egészséges ke
gyesség lélektana” címmel. (VIII. 
Múzeum u. 17. OM IKK klub.)

A Keresztény Ökumenikus Baráti 
Társaság április 26-án tart összejöve
telt a Kalocsai Nővérek kollégiumé-, 
ban (VIII. M ária u. 20.) Előadást dr. 
Gaizler Gyula tart „Az ökumené 
eredményei és lehetőségei" címmel.

A Budapesti Evangélikus Gimnázi
um Volt Növendékeinek Egyesülete 
rendezésében dr. Szegő Miklós: „A 
Magas Tátra csúcsai és Késmárk 
környéke” címmel tart vetített képes 
előadást április 28-án, pénteken du. 
5 órakor a gimnáziumban (VII. Vá
rosligeti fasor 17-21).

A BETHÁNIA C. E. SZÖVET
SÉG szeretettel meghívja az érdeklő
dő testvéreket és tagjait az évi rendes 
közgyűlést is magában foglaló tava
szi országos csendesnapjára. Április 
22-én szombaton de. 10-től du. 4 
óráig a Budapest, VIII. Salétrom u.
5. sz. alatti református^ templomba. 
Főtéma: Uralkodik az Űr! Megköze
líthető a 4-es, vagy 6-os villamossal 
(villamospótló autóbusszal) a  Rá
kóczi térig. Étkezésről kézjük, min
denki maga gondoskodjék. Teát biz
tosítunk.

A magyarországi lelki sérült embe
rekkel foglalkozó Szeretetszolgálatok 
számára április 29-én országos talál
kozót szervez az OPNI Valláslélekta
ni Osztálya és a Human-Agape Öku
menikus Műhelye. Az egésznapos 
rendezvény központi témája: „0 a 
fény, mi színei". A találkozó de. 10 
órától du. 5 óráig ta rt az OPNI ká
polnájában (1021 Budapest, Hűvös
völgyi út 116.)

A MPKE lélektani szakosztályá-

1995. július-augusztusában nyíló solymári 
Mátyás Király Nyugdíjas otthonba még sza
bad lakrészek leköthetők. Érdeklődni: Hétfőn 
és szerdán 9-12 óráig. Tel.: 1354-332

Lábszárfekély gyógyítása megbeszélt idő
pontban dr. Magéra Judith adj. Budapest, 
Krisztina krt. 2-4. II. 23. T: 156-3073

ÜLLŐI ÚTI régiségbolt vásárol: bútort, 
festményt, üveget, porcelánt, ezüstöt, bizsut. 
Telefon: 114-0106; 217-9010.

Nehezen tanuló általános iskolás gyerme- 
kének korrepetálását vállalom.. Telefon: 
115-9752 (este)

NEM ZETKÖZI 
BÖRTÖNM ISSZIÓS IMAHÉT 
Április 23-30 között minden este a 

Kőbányai Szent László templomban 
(Budapest X. Szent László tér) a du. 
6 órai istentisztelet után fél 7 órakor 
ökumenikus imaheti alkalmakat tar
tanak.

Igehirdetők a napok sorrendjében: 
Kemenes Gábor rk. plébános, Fabiny 
Tamás ev. lelkész, Haluska János ref. 
lelkész, Albrecht Győző Evangéliumi 
Börtönmisszió, Roszik Gábor ev. lel
kész, Görög Tibor ev. lelkész, Miksó 
Sándor rk. plébános, Fodor János 
baptista lelkész.

SZÜLETÉS
Deme Zoltán és Deméné Gede Eri

ka szarvasi lelkészek házasságát Is
ten fiúgyermekkel áldotta meg, aki a 
keresztségben a Márk nevet kapta. 
A keresztelés szertartását id. Deme 
Károly ny. lelkész, az újszülött nagy
apja végezte. „Engedjétek hozzám 
jönni a kisgyermeket és ne tiltsátok 
el őket, mert ilyeneké az Isten orszá
ga” . (Mk 10,14)

HALÁLOZÁS
Id; Mónus Gyula 75 esztendős ko

rában -  tragikus körülmények kö
zött -  Budapesten elhunyt. Az el
hunytban Mónusné Keveházi M árta 
hűséges hitvestársát, Keveházi László 
lelkész sógorát, Mónus László lelkész 
édesapját gyászolja. Április 28-án du. 4 
órakor helyezzük nyugalomra a pilisi 
temetőben. „Életem ideje kezedben van, 
Istenem.” (Zsolt 31,16)

ISKOLA ÉS ÓVODABÚTOR

O iskolák,
O irodák,
O könyvtárak,
O diákotthonok,
O szoc. otthonok 
komplex bútorozása

1065 Budapest, Hajós u. 13/15. 
(az Operaház mellett)
Tel./fax: 111-0636, 131-8455

Evangélikus
É let

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:
Fényszedó Központ Kft.
(940083/20)
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 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

-fl
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HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 
MÁSODIK VASÁRNAP

ÁRA: 30 Ft

Krisztus országában az a dolga az igehirdetőnek,
________________ hogy szeretettel vigasztalja,

s evangéliummal táplálja a lelkeket, 
hordozza a gyengéket, gyógyítsa a betegeket,

_____________________ az igét jól hasogassa,
s kinek kinek szüksége szerint adja elébe.

Luther

A TARTALOMBÓL

KICSINY GYÜLEKEZET 
NAGY VÁLLALKOZÁSA

HÍREK NYÍREGYHÁZÁRÓL

SAJTÓVASÁRNAP

FELNŐTTEK KONFIRMÁCIÓJA

KITÁRT AJTÓ A
A FÉBÉ Diakonissza Egyesület m ár korábban 

visszakapta anyaház céljára a Hűvösvölgyi út 193. 
alatti épületét. Azóta lassan, de szívósan építkez
nek, átalakítanak. Most érkeztek el az anyaház ki
építésének legfontosabb szakaszához. Egyik na
gyobb szobában elkészült az anyaház kápolnája.
A belsőt ügyesen és művészien alakították ki, 
amint képünk is mutatja. Az ajtót kitárva, a nyí
lásban megjelenik a kereszt, mutatva, hogy Krisz
tus az ajtó, és nincsen „más név, amely által üdvö- 
zülhetnénk”. A szentelés szertartását Szebik Imre 
püspök végezte,, Bálint László esperes, Madocsai 
Miklós, a FÉBÉ lelkésze és Csepregi Zsuzsanna 
lelkész-titkár segédletével.

A fent idézett ige alapján (ApCsel 4,12) a püs
pök elsősorban azt erősítette meg, hogy ez az o tt
hon is „Jézus hajléka”. Jézus nevére szenteljük ezt 
a kápolnát. Más névre nem érdemes hallgatni. Jé
zus nevét a kereszthordozás hitelesíti, sokak val
lástétele sokak megmenekülését szolgálja itt. Az 
üdvösség nem a túlvilág kezdete, hanem m ár itt 
megkezdődik, vagy ha nem, úgy ott sem folytató-

A nemrég megnyílt Evangélikus könyvesbolt

KERESZT FELÉ
dik. Jézus nevével járni azt jelenti, hogy kívül lehet 
káosz, de belül rend van!

Madocsai Miklós tett jelentést az építés m unká
járól. Az épületet 1951 óta a Budai Szeretetotthon 
használta, legutóbb a Sarepta Otthon dolgozóinak 
otthona volt. 1994 augusztusában kapták vissza és 
3,5 millió forintot fordítottak eddig az épületre. 
Az imaterem (kápolna) kialakítása ez év elején 
kezdődött. Ez a magja, a szíve közepe az itt folyó 
munkának. Közel 700 000 forintba került a meg
építése. Ez lesz ezentúl a FÉBÉ-család gyülekező 
helye, a közös elcsendesedés helye és itt folyhat 
majd a diakonisszaképzés és továbbképzés, az ir
galmasság szolgálatára. , ,  ,

Túrmezei Erzsébet, a FÉBÉ főnökasszonya e nap 
reggelén írta meg az ünnepi alkalomra köszöntő ver
sét, ezzel köszöntve az egybegyűlteket, és hálát adva 
Istennek e helyért, ahol új erőt adhat.

KITÁRT AJTÓ A KERESZT FELÉ

Fébé Anyaházunk új imaterme!
Utunkon egy megtett lépés megint. 
Megváltónk, Veled találkozunk benne. 
Imádásodra hív és csendre int.

Az oltár mögött megváltó kereszted, 
és feléje kitárt ajtó vezet, 
mert utunk minden nap odaérkezhet, 
ott tehetünk le nehéz terheket.

Várnak itt mindig áldott csendes percek. 
Igédre boldogan figyelhetünk.
Utat mutathat, cél felé vezethet, 
szolgáim adhat új erőt nekünk.

Irgalmasság és szeretet útjára 
sürget a Te nyomodban szüntelen. 
Zengjen benne ma is dicséret, hála! 
Legyen áldott ez az imaterem!
1995. április 2.

HATVANÉVES AZ EVANGÉLIKUS ÉLET
Lapunk fejlécén bizonyára keve

sen veszik észre a szerényen meg
húzódó adato t: 60. évfolyam. Cso
dálkozzunk rá a tényre, és kö
szöntsük az Evangélikus Életet 
ezen a szép évfordulón!

1933. január 29-én indult mint 
az Országos Luther Szövetség 
„egyháztársadalmi, belmissziói, 
kulturális és politikai hetilapja. 
Megjelenik minden vasárnap. Elő
fizetési á ra : Egész évre 4.40, félévre 
2.20 pengő”.

Hogyan is lehet hatvanéves, ha 
1933-ban indult? A közel három 
éves szünetet a világháború ma
gyarázza. 1945 után nem volt pénz 
a megjelenéshez, és csak 1948. no
vember 20-án éledt újra, akkor 
még a Luther Szövetség sajátja
ként, majd 1950. november 19-től 
lett országos evangélikus hetilap

az Evangélikus Sajtóosztály gon
dozásában.

Érdemes belelapozni az el§ő év
folyam számaiba. Vajon mi válto
zott egyházunkban, országunk
ban, sajtónkban hatvan év alatt? 
Az induló szám Beköszöntő című 
vezércikke olyan feladatokat állít a 
lap elé, amelyeket ma is vállalni 
lehet: „Az Evangélikus Elet evan
gélikus életet akar teremteni a 
csonka ország egyházközségeiben 
és egyháztársadalmi egyesületei
ben. Nem mintha az életnek forrá
sai ezekben a közösségekben telje
sen elapadtak volna..., de mert ez 
az élet nem olyan pezsdülő és lendü
letes, ahogy elvárható volna azok
tól, akik Krisztus evangéliumának

mélységeit felkutatták, és igazsága
it megismerték. ... Figyelmeztetni 
akarja . . . a  politika és társadalom 
evangélikus vezéralakjait, hogy ma
gas. állásuk fokozott egyházhűsé
get, evangéliumi öntudatot és evan
gélikus megállást föltételez. Az 
evangélium hirdetésére rendelt 
pásztorokat emlékeztetni kívánja 
arra, hogy nagy idők nagy követelé
seket támasztanak . . .é s  mindenütt 
ott kell lenniök, ahol Krisztus mellé 
állnak vagy Krisztus ellen fordul
nak az emberek.”

A  lap foglalkozni kívánt az is
tentiszteleti rend egységesítésével, 
a belföldi felekezeti viszonyokkal 
és a külföldi egyházi élettel, az 
evangélikus iskolaélet kérdéseivel. 
A hírszolgálat friss, fürge és kime
rítő legyen, „hogy minden evangéli
kus hivő lelki és kultúrigényét kielé

gítse". A cél: fáklyagyújtás az éj
szakában, „hogy akik magukat az 
evangélikus életközösség tagjainak 
vallják, felismerjék azokat a hatal
mas lelki és kulturális értékeket, 
amelyeket egyházunk a múltban 
képviselt, és a jelenben is képviselni 
hivatott."

Mai zsinati törvényalkotásunk 
számára is érdekes, hogy az 1933- 
ban még csak zsinati előkészületi 
és törvényjavaslati kérdésekben 
komoly viták robbantak ki. Nem 
kisebb személy, mint Karner Ká
roly teológiai professzor írta le, 
hogy „a gyülekezetek ügyeinek in
tézésére a szükebb képviselőtestület 
(konvent) alkalmasabb, mint a 
gyülekezeti közgyűlés" (32. szám).

Szembeszállt azokkal, akik jogi- 
lag-formailag a látszat-demokrati
kus közgyűlések mellett érveltek, 
és leszögezte, hogy „az egyház 
ügyeinek az intézése szempontjából 
életképes képviselőtestületek ala
kuljanak meg". A képviselőtestü
letekbe és egyházközségi tanácsok
ba pedig „a belső vallásos életet élő, 
evangéliumi lelkületű egyháztagok 
kerüljenek bele". Elsősorban az 
alapfogalmakat kell tisztáznia a 
zsinatnak az egyház körül, „hiszen 
az egyház nem társulati elvek alap
ján létrejött turistaegylet vagy da
lárda".

Az első év végén, 1933. decem
ber 31-én számadással jelentkezik 
a szerkesztő, Szántó Róbert. 
Örömmel ad hírt arról, hogy sok a 
pozitív eredmény, a lap hírszolgá
lata hozzáértők véleménye szerint 
kimerítő, gyors és pontos volt.

Nem kis büszkeséggel jelentette, 
hogy „a szerkesztőségnek sikerült 
közel nyolcvan munkatársat a lap 
köré tömöríteni". Ami azonban ak
kor is, és most is nehéz, az az anya
gi helyzet: „A lap anyagilag súlyos 
válságba került, és a szerkesztő 
mind a mai napig a lemondás gon
dolatával foglalkozik. ... Tetemes 
anyagi ráfizetéssel kellett az évet 
lezárni."

Mindezek ellenére a lap 1933-tól 
kezdve immár a hatvanadik évébe 
lépett. Egyházunk népének szüksé
ge van rá! Összekötő kapcsot je
lent gyülekezeteken, egyházmegyé
ken, tájegységeken felül, közössé
get formál és erősít. Átnyúlik ez a 
kapocs az országhatárokon kívül
re is, a szomszédos államok terüle
tén élő magyar gyülekezetekhez, és 
eljut Európa sok országába, és 
Amerikába is.

Isten áldása kísérje hatvanéves 
gyülekezeti lapunk, az Evangéli
kus Élet munkáját. Ha lehet ezen 
az évfordulón még egy jókívánság, 
akkor az legyen, hogy sikerüljön a 
hatvanadik évben is megtalálni és 
a lap köré tömöríteni közel nyolc
van munkatársat, levelezőt, cikkír
ót, híradással jelentkezőt, mint az 
az első évben történt. ^

Dr. Harmati Béla

Az Evangélikus Élet I. évfolyama 1. számának fejléce

A Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet: Isten csodája!
Igazi ünnepet ültek a missziói 

munka iránt felelősséget érzők áp
rilis 1-jén a Kálvin téri református 
templomban. Hálaadó ünnepet 
azért az ajándékért, melyet a Pro
testáns Missziói Tanulmányi Inté
zet megnyitásával kapott az Anya- 
szentegyház. A holland Reformá
tus Missziói Szövetség magyar 
kezdeményezésre kiküldte hazánk
ba Anne-Marie Koolt, aki magyar 
protestáns külmisszió-történetből 
doktorált, és 600 oldalas könyve 
megírásával olyan tudást szerzett e 
témában, amellyel egy magyar 
anyanyelvű egyháztörténész sem 
rendelkezik. Az Intézet alapítói a 
fent említett holland szövetségen 
kívül a Magyarországi Reformá
tus és Evangélikus Egyház, vala
mint a Károli Gáspár Református 
Egyetem is, ezért az Intézet tevé
kenysége széles körre terjedhet, so
kakat elérhet.

A hálaadó ünnep célkitűzése 
volt, hogy a missziót megismertes
se a hallgatósággal a XXI.  sz. kü
szöbén világméretű és helyi mun
kásságában.

A világba C. Snoei, a holland 
Református Missziói Szövetség 
ny. főtitkára segített kitekinteni. 
Megtudhattuk, hogy a világ ke- 
resztyénségének 70% -a a déli félte
kén található. Hatalmas munka 
folyt és folyik ott ma is, és az ered
ményt elsősorban nem a kívülről

jövő misszionáriusok érték el, ha
nem a helyiek, a Szentlélek segítsé
gével. A saját népből való misszio
náriusok a missziói munka kulcsai, 
ők az igazán hiteles tanúk.

Bizony, a jelenlevők se gondol
ták, hogy a 30-as évek világméretű 
ébredési mozgalma 1935-ben 
Ugandában kezdődött, ahol 5-6 
ember imádkozott kitartóan az éb
redésért. Azonnal eszünkbe ju to tt 
a Baráti Mozgalom, ahol a magyar 
ébredésért imádkoztak ugyaneb
ben az időben.

Snoei lelkész nagyon fontosnak 
tartja, hogy ezt a Missziói Intézetet 
két egyház alakította k i közösen. 
Isten csodája az, hogy együtt tu
dunk működni! Nagy szükség van 
mindkét egyházban arra, hogy a 
gyülekezetek vezetőit és tagjait 
missziói munkára képezzék ki. 
Mert ahol hiányzik a missziói lá
tás, ott hiányzik a hit, az erő; az 
egyházat megosztott és divatos 
áramlatok irányítják. Ne mondja 
tehát senki: nincs időnk a misszió
ra! Az érdeklődés feléledése az 
egyház újulása. Megtapasztalhatja 
mindenki, hogy a missziói érdeklő
dés pezsdíti a gyülekezeti életet.

Meg kell vizsgálnunk tehát a 
magunk közösségét, hol hagytuk 
el hitünk lényeges alkotórészeit? 
Térjünk vissza a forráshoz, a Bib
liához, és tanuljunk a múltból. Eb
ben segíthet nekünk a Missziói In

tézet és vezetője, Anne-Marie 
Kool.

A helyi munkákról való beszá
molók kiválasztásánál derült ki, 
hogy milyen sok ága van már ha
zánkban a missziói munkának. 
Nem is kerülhetett sor mindenkire. 
A református társadalmi missziók
tól kezdve (Merétey Sándor), a 
médiákban végzett szolgálatokon 
keresztül (Ablonczy Zsolt és 
Gáncs Péter) a külmissziói meg
nyilatkozásokig, imaközösségek 
alakulásáig, segítő csoportok 
munkálkodásáig sok minden szó
ba került. Előd Erika a Molnár 
M ária Alapítványról, Gáncs Péter 
az Evangélikus Külmissziói Egye
sületről, Szabó Dániel az orosz és 
ukrán ébredésről, D. Dobos Károly 
a lepramisszió szolgálatáról szá
molt be. Hallottunk az Evangéliu
mot Minden Otthonba mozgalom
ról (Göllner Pál) és az üzletembe
rek között végzett ébresztő mun
káról (Magay István). Valóban so
kat tanulhattunk egymástól. Hálát 
adtunk Istennek a lehetőségekért 
és az emberekért, akiket ezekben a 
munkákban felhasznál.

Ünnepünket szeretetvendégség 
szakította meg: a Kálvin-terem 
gazdagon terített asztalait a helyi 
gyülekezet, a Lepramisszió és a pa
saréti asszonyok készítették.

Bencze Imréné

Ünnepélyes megnyitás 
a Kálvin téri templomban

Ökumenikus istentiszteleten vettek részt a Protestáns 
Missziói Tanulmányi Intézet konferenciája után a ha
zai és külföldi résztvevők. Cseri Kálmán református 
lelkész igehirdetése vezette be az istentiszteletet. ApCsel 
1,6-8 alapján szólt „Jézus végrendeletéről”, melyet 
ugyan a tanítványok nem értettek, de helyre tette gon
dolkodásukat. Nem politikai ábrándozásokkal kell 
foglalkozniok, hanem belekezdeni a munkába, ami 
tulajdonképpen folytatás. Akik ismerik Istent, mond
ják azt el. Nem dialógust kell folytatni, hanem tanúsá
got tenni. A tanítványi magatartás nem defenzív, ha
nem ̂ offenzív. Szeretetből fakadó felelősségteljes mun
ka. És erőfeletti, kérni kell hozzá a Lélek erejét.

Az Intézet megnyitását dr. Bütösi János, a Debre
ceni Református Teológiai Missziói Tanszék vezetője 
és az Intézet kuratóriumának elnöke végezte. Párat
lan történelmi jelentőségű eseménynek mondta a 
tényt. Az Intézet korszerű, minőségi missziológiai 
képzést ad.

Dr. Anne-Marie Kool, az Intézet igazgatója tájékoz
tatta a gyülekezetei célkitűzéseikről. Négy csatornán 
szeretnék végezni a munkát: 1. missziológiai tanulmá
nyok folytatása, 2. a gyülekezetek missziói felelősse
gének kiépítésé, 3. korszerű missziói olvasóterem léte
sítése az érdeklődők számára, 4. hazai misszionárius
képzés. Mindezekben szeretnének szolgálni, olyan 
elődök nyomdokain járva, mint Podmaniczky Pál és 
Danhauser László.

A  köszöntések sorában dr. Hegedűs Lóránt refor
mátus püspök örömének adott kifejezést, hogy közös 
munka folyhat és Jn 20,22 versével kívánt áldást. Dr. 
Harmati Béla püspökünk kiemelte, hogy itt tudo
mányról, teológiáról van szó. A feladat: kutatni a 
textus és kontextus értelmét. A misszióval való foglal
kozás pedig azt jelenti, hogy a kutatás emberközpon
tú, személyes legyen.

Barátossy Jenő, a Károli Gáspár Református Egye
tem főtifkára az Intézet és az Egyetem szoros kapcso
latát ajánlotta, hogy további disszertációk születhes
senek.

Ds. Ir. Nick M. Tramper, a Holland Református 
Missziói Szövetség európai titkára bemutatta missziói 
tevékenységüket (jelenleg is több, mint 50-en szolgál
nak Indonéziában!). Sok akadályt kellett leküzdeni, 
de Isten megsegített és áll az Intézet. Átadva a hollan
dok köszöntését, lK or 9-ből vette üdvözlő igéjét: 
„mindezt az evangéliumért teszem, hogy én is részes
társ legyek abban.”

Két „missziói” pontja is volt az istentiszteletnek. 
A magyarországi kínai misszió két tagja énekelt, és a 
cigánymisszióból jött férfi tett bizonyságot. Végül dr. 
Fabiny Tibor, az Intézet alelnöke mondott zárószót, 
kiemelve, hogy közös mederben folyhat a munka a 
két egyház számára, és a hit ébresztése mellett a tudo
mány művelésére is vezethet.

Dr. Anne-Marie Kool doktori disszertációja ez év 
folyamán magyar fordításban is megjelenik. Bizonyá
ra sokak érdeklődését fogja felkelteni és kielégíteni, 
akik a misszió barátai. Megjelenéséről olvasóinkat 
értesíteni fogjuk. tszm
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As/.ód Pest megyei egyházmegye déli része
Balassagyarmat Nógrádi egyházmegye
Békéscsaba Kelet-Békési, Nyugat-Békési egyház

megye
Bp.-Angy alföld Pesti és Budai egyházmegye
Csővár
Gyenesdiás-

Pest megyei egyházmegye északi része

Kapernaum Somogy-Zalai egyházmegye
Győr-Nádorváros Győr-Soproni, Fejér-Komáromi egy

házmegye
Kiskőrös Bács-Kiskun, Csongrád-Szolnoki egy

házmegye
Miskolc Borsod-Hevesi egyházmegye
Nyíregyháza Hajdú-Szabolcsi egyházmegye
Szekszárd Tolna-Baranyai egyházmegye
Szombathely Vasi és Veszprémi egyházmegye
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F I A T A L O K N A Kjfls GYERMEKEKNEK

63. zsoltár
Isten, te vagy az én Istenem,
téged kereslek, téged szomjaz a lelkem.
Feléd sóvárog a testem,
mint víz híján a szomjas sivatag.
Mert kegyelmed jobb az életnél is: 
hadd dicsérjen ajkam téged.
Életem fogytáig áldalak téged, 
kezeimet a te nevedben emelem imára. 
Mert te voltál segítségem, 
és a te szárnyaid árnyékában örvendezem.

BIBLIAI „K I-K ICSO DA”

Óbéd
Az ószövetségben található Ruth könyve. Egy asz- 

szony, Ruth élettörténetét ismerhetjük meg benne, aki 
férje halála után így szólt anyósához, akit Naominak 
hívtak;

„Nem hagylak el téged, mert ahová te mész, oda 
megyek, ahol te megszállsz, ott szállók meg. Néped az 
én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, 
ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! 
Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak 
a halál választ el engem tőled!”

így történt aztán, hogy a hűséges Ruth jóban-rossz- 
ban elkísérte anyósát, vissza annak szülőföldjére, Bet
lehembe, ahonnan egykor éhínség miatt menekült el. 
Ott is gondoskodott róla, hiszen nélküle támasz nél
kül maradt volna az idős asszony.

Ruth napszámos munkát vállalt, hogy elő tudja 
teremteni a mindennapi betevő falatot. Egyszer aztán, 
amikor egy Boáz nevű férfi mezején dolgozott, az 
árpaszedők között, a férfi megszerette a szorgos asz- 
szonyt. Boáz és Ruth hamarosan összeházasodtak, és 
fiuk született, akit Óbédnak neveztek. Ő volt a nagy
apja Dávidnak, aki Izráel népének legnagyobb kirá
lya lett. Az újszövetségi evangéliumok híradása sze
rint Jézus Dávid -  így egyben Óbéd -  leszármazottai- 
nak családjából származott.

FERI B Á C SI JÁTÉK AI

„Hol van megírva?”

□ H O  I DD

B B D D U D ä m

Egy ismert mondatot kell megtalálnotok az Újszö
vetségben. A mellékelt ábrán minden téglalap a kere
sett mondat egy-egy betűjét jelöli. Hétről hétre meg
adok egy-egy magánhangzót, amely a keresett igében 
szerepel. A játék négy héten keresztül tart. Most a 
negyedik, utolsó fordulóban az „i” került sorra.

Azok, akik hamar rábukkantak a helyes megfejtés
re, hétről hétre plusz kérdésekre is válaszolhattak.

Beküldendő a keresett mondat, és az, hogy hol van 
megírva!

Az utolsó plusz kérdés a következő: Milyen rokoni 
kapcsolat volt Annas és Kajafás főpapok között? (Se
gítség: János evangéliumában keressétek!)

Kérlek benneteket, hogy megfejtéseiteket a lap dá
tumát követő keddig adjátok postára!

Megfejtés
Játékos kedvű olvasóink ismét próbálkozhattak a 

„Komplikált” című játék megfejtésével. A helyes megoldást 
beküldők névsora a következő:

Bánki Renáta (Inota); ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Donáth 
Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági Kör; Hugyecz Kornél (Pat- 
varc); ülés Adél (Egyházasdengeleg); Kardos Anita (Fan
csal); Mersva Ildikó (Vácegres); Németh Anita (Jánosháza); 
Németh Csilla (Somlószőlős); Tóth Kata Hermina (Sopron); 
Zalán Péter (Budapest); Zombory Réka (Kelenföld).

Simon testvére András, az első keresztyén vértanú pedig 
István volt. A keresett szó pedig a NAIN. Hogy mit is rejt 
ez a szó, azt most Németh CsUla leveléből idézem: „Nain 
Galileában található város, közel Názárethez, ahol Jézus fe l
támasztotta a halálból a naini ifjút."

Minden megfejtőnek gratulálok! Ajándékot ez alkalom
mal Tóth Kata Herminának küldünk, Sopronba.

LABIRINTUS

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petői u. 3S9.

Búcsú B.  Kopp Judit szobrúszmüvésztöl. . .

„All formátlanul, faragatlanul:
Nyers, puszta kőtömb, szikla-hatalom, 
A művésszel áll szemközt zordonul,
Ki tépelődik már az Alakon."

Egyházművészetünk jelentős képviselője távozott 
körünkből B. Kopp Judit szobrászművész szemé
lyében. ötvenkét éves volt. Negyedszázaddal ez
előtt egy olasz lap már Molnár-C. Pál és Kovács 
Margit művészekkel említette nevét. Budapesten és 
Firenzében végezte tanulmányait és ezt a kettőssé
get művei is tükrözik. „Szinte az egész üdvtörténe
tet megörökíti” -  írta róla, munkásságát ismertet
ve, dr. Bolberitz Pál. Szemet-lelket gyönyörködtető 
munkái egy részének fotója két évvel ezelőtt „És 
az ige testté lön ...” címmel könyv alakban jelent 
meg. A harminc bibliai személyt, eseményt külön
böző formában bemutató faragásai csak szerény 
betekintést nyújtanak alkotásai erdejébe. Műveivel

Fotó: Deák Hunor

országszerte találkozunk, elsősorban templomok
ban. Abaújszántótól a Pannonhalmi Apátságig, 
Pécsett, Sopronban, Szombathelyen, Balaton kör
nyékén, Gödöllőn szobrok, feszületek, oltárok, 
corpus, domborművek, stációk, síremlék, gyertya
tartók és mind-mind az egyházművészet kiemelke
dő értékei! Megismerhetjük műveiből a Bibliát -  
történéseit.

Évekkel ezelőtt Betlehemes műveit egy karácso
nyi kiállításon láttam a Molnár-C. Pál G alériában: 
Fafaragások, domborművek és különálló figurák
ból készült összeállítások voltak -  lapunkban is be
mutattuk. Műtermében megnyugvást talál a láto
gató: beszélő szobrai némává teszik, csendre intik, 
elmélyülésre késztetik. Évezredekből szólnak hoz
zánk.

Egy alkalommal -  s ez nála ritka volt - ,  különö
sen sokat beszélt egyik legújabb faragásáról, az 
életteli, nagyméretű Attila-fejről, melyet egy fa ha
talmas, erős gyökeréből mintázott. A hun király, a 
fejedelem kifaragott arcából nemcsak saját egyéni
sége, kora is elénk tárul. Többször meg kellett 
néznem. Csodálatos darab! Szobrai, domborművei 
közel kerülnek hozzánk. Hogy mennyit tépelődött 
a megmintázásra kerülő alakon és mennyire tudta 
először magában, gondolataiban életre kelteni az 
évszázadok előtt élt személyeket, azt bizonyítják 
szinte élővé vált faragásai. Szívesen fordult a tör
ténelem nagyjai felé is éppen úgy, mint az élet hu
moros alakjai felé. Figuráiban a kedvesség, a tiszta 
humor is megtalálható. Gondolati gazdagsága fel
mérhetetlen. Szép élmény volt egy délután ottho
nában, művei között. (Rettenetes ez a volt!)

Hogyan tudott ilyen rövid idő alatt ennyi érté
ket adni napjaink művészetbarátainak -  és a jövő
nek? Mindennapjait megszépítő mélységes hite se
gítette munkájában, életútján. Bittsánszky Gézáné

Hatalom és erőtlenség
Jézus -  Ki az? Egy Galilea-beli 

szegény ember, egy poros vándor. 
Egy lázadó, aki egyedül maradt -  
kivégezték. Ki ő ?  Az üres sír hir
deti : győztes Király, hatalmas Úr. 
Az Isten Fia. Jézus: földbe hullt 
búzamag; pusztuló Élet -  éledő 
halál. Erőtlenség és Hatalom. 
Mindig -  ma is!

Jézus -  ki ő ?  Azt mondta egy
szer magáról: „Ha a búzaszem 
nem esik a földbe, és nem hal meg, 
egymaga marad; de ha meghal, 
sokszoros termést hoz.”

Ismered a búzaszem természe
tét? Fogtál már kezedben kicsi bú
zamagot? Figyelted már a határ
ban a sarjadó vetést? Ahogy az 
üdezöld, selymes szálakat simogat
ja  a szellő? Ahogy aratásra várva 
hullámzik az arany búzatenger? És 
ahogy csendben pihen a hó alatt a 
következő tavaszig a sok millió 
mag?

Azt gondolnád talán, a búza- 
szem megtiszteltetésnek tartja, ha 
tiszta raktárban, zsákokban őriz
zük. Nos, éppen az ellenkezője 
igaz. A búzaszemek börtönnek ér
zik a zsákot, a raktárt. Arra vágya
koznak, hogy dolgos kezek, okos 
gépek az ekével felhasogatott ba
rázdába vessék. Vállalják a küz
delmet: a téli faggyal, esővel, szá
razsággal, viharos széllel, a mag

vakkal táplálkozó madarakkal. 
Bíznak a tavaszban, amikor a hó
takaró alól kibújva (ha éppen van 
takarójuk) egyre magasabbra 
nyújtózkodhatnak, összeölelkezve 
a napsugárral. Zöld egyenruháju
kat lassan levetik, és a nap színébe 
öltözködnek. Büszkén emelik fel 
nehéz, kalászos fejüket, és mint va
lami győztes hadsereg, ringatóz
nak a nyári szélben.

Milyen hosszú utat, milyen me
rész küldetést vállal a búzaszem! 
Apró csíraként kezdi életét, hogy 
majd az „embrióból” lassan kifej
lődhessen a kicsiny hajtás, és elin
duljon útjára, egyre magasabbra, 
föl, a nap felé. Aztán minden erejét 
beleadja abba, hogy termést hoz
zon, szép búzaszemeket. Végül 
egyszer meghal, hogy földbehullt 
testéből új élet születhessen.

Jézus -  ki Ő? Földbehullt búza
mag. Elerőtlenedett élet, halált vál
laló áldozat. Azért élt itt a földön,

hogy meghaljon helyettünk, miat
tunk és értünk. Belehullott a halál 
szántóföldjébe, hogy egyszercsak 
új élet támadjon belőle. Testében 
hordta már halálában az új lét csí
ráját. És nem maradt a föld mélyé
ben. Előtört onnan: a remény zöld 
zászlóját emelte magasba, és fel
mutatott az ég felé, a nap felé, az 
Atya felé. Erőtlenségéből hatalom 
született, halálból élet, vereségből 
győzelem. Kicsi magból kalászt ér
lelő szép növény.

Elhagyatottságból a Vele való 
közösség öröme sarjadt, és az az 
ígéret, hogy magához von minde
neket. De nekünk is földbe kell 
hullnunk, hogy meghaljon a régi és 
megszülessen az új. Csak így lehet 
termő az életünk. A világ baráz
dáiba vet minket, tanítványait, 
hogy a remény zöld búzatengerévé 
legyünk, aztán kalászt ringató daj
kákká az Élet mezején.

V.Gy.

„A mennynek dicsőségét elhagytad, Uram. 
Törékeny ember lettél, hogy megmenthess, Uram. 
önként, szabadon jártad az alázat útjait, 
és végül vállaltad a kereszt kínjait.

Elhalt a mag, de meddő nem marad.
Helyében száz, új mag fakad.
Jézus meghalt értem, néha még magam sem értem 
azt, hogy miért szeret így engem...”

JOÓB MÁRK:

Esti zsoltár
Te valóság és jelen vagy, Uram,
Neked szolgál tér és idő.
Te látod, hogy pusztulásba vezet az út, 
amin járok nap mint nap: 
a siker bálványait ledönti szavad.
Rád bízom testemet, lelkemet, 
még magadért sem tudok felelősséget vállalni. 
Ne engedd megúsznom az életet, 
add vissza a jelent, amit eljátszottam.
Ments meg a médiák hatalmából 
és szabadíts k i a véletlen igája alól.
Uram, a Kedves lépteit őrizd és álmára vigyázz, 
hogy ne ártson neki se az éjjel, se a nappal. 
Csak Nálad van szabadság, 
azt mondod: „Higyj és tégy, amit akarsz.” 
Áldalak, Uram!

KIE-táborok, Konferenciák
Vándortábor -  Kelet-Mecsek, július 8-14. jel. hat.: máj. 

31. Részvételi díj: kb. 2500 Ft.
A mecseki táborozás alatt a fiatalok teljesen „nomád" kö

rülmények között élhetnek. A napi átlag 10 km-es szakaszok 
és a gépkocsikíséret mindenki számára lehetővé teszi a részvé
telt.

KJE konferencia -  Telekgerendás, július 17-23. jel. hat.: 
máj. 31. Részvételi díj: kb. 2500 Ft.

Minden érdeklődőt várunk a csendeshetünkre. 
Csendesnapok -  Piliscsaba, szept. 29-okt. 1. jel. h a t.: aug. 

31. Részvételi díj: kb. 1000 Ft.
Minden elcsendesedni vágyó fiatalt szeretettel várunk.

Jeligés hirdetések
-  Hajnövesztő szereket vennék „sürgős” jel

igére.
-  Álomfejtő irodámat áthelyeztem Egyiptom

ba. A megfejtendő álmokat „hét szűk esztendő” 
jeligére kérem leadni.

-  Hajóépítésben járatos ácsokat felveszek 
„szivárvány” jeligére.

-  Gyorsan növő ricinus-csemetét vennék. 
„Csalódott próféta”.

-  Templomépítéshez szakmunkásokat keres 
megfelelő anyagi háttérrel rendelkező uralkodó 
„Bölcsesség” jeligére.

-  Elfogadható áron létrát vennék fügefamá
szás céljára. Ajánlatokat „Kisember” jeligére 
vá ro k ............... c-

-  Csökönyös szamaramat elcserélném -  akár 
rá is fizetnék -  egy használhatóbb jószágra, jel
ige: „Menni kéne”.

-  Szívesen bevezetem a parittyahasználat rej
telmeibe. Jelentkezni: „Kicsi a bors, de erős” 
jeligére.

-  Palotámhoz közel fekvő szőlőskertet vásá
rolnék „Jezábel” jeligére.

-  Nagyobb mennyiségű lámpaolajat vennénk 
„Készenlét” jeligére.

♦

A sort még lehet folytatni! Újabb ötleteket, 
hirdetéseket jeligés hirdetések” jeligére kérjük 
beküldeni Evangélikus Elet ifjúsági rovat címére. 
Előre is köszönjük!

KOPP JUDIT  olyan otthoni légkört tudott bizto
sítani, mely egyaránt hatott életére, művészetére. 
Éppen úgy volt négy gyermekének gondos éde
sanyja, hűséges feleség, szerető rokon és kedves jó 
barát, mint a maga egyenes, tiszta útját járó  mű
vész. Kereste mindenben a harmóniát s azt maga 
körül is megteremtette. Mindenbe teljes erejét ad
ta, talán kicsit úgy, amint a költő, Reményik Sán
dor befejező sorai világítanak a művész életére:

„A véső cseng és dong a kalapács,
Tán -  évekig -  míg elkészül vele,
Talán a márvány istenarcot ölt,

. Talán a művész elpusztul bele.”

Schelken Pálma

A lelki egészség 
szolgálatában

Az egyházak számára is hordozott üzenetet az l. 
Mentálhygiénés Fórum.

örvendetes volt, hogy a hívó szóra az egészség
ügyből és a társadalom más szféráiból mindazok 
megjelentek a Fórumon, akik tenni akarnak ha
zánkban a lelki egészség ügyéért.

Az alkalom súlyát növelte a miniszterelnök rész
vétele és köszöntője.

Két-három évtizeddel ezelőtt a nálunk fejlettebb 
országok döbbentek rá arra, hogy a testi egészség 
és a szociális jólét sem nyújt feltétlenül boldogságot. 
Persze, aki beteg és/vagy szegény azt ez a helyzet 
nyomasztja, ezen kell segíteni. Ma Magyarországon 
gond a betegség is, a szegénység is, mégsem mond
hatjuk, hogy a lelki egészséggel, az élet minőségével 
majd akkor kell foglalkozni, ha az említett problé
mák enyhülnek. Mert az elmúlt évtizedek története 
éppen arról is szól, hogy a társadalmi bajok kiala
kulásában jelentős szerepet játszott a lelki egészség

lebecsülése, az egészségkultúra, benne a mentálhygi
énés kultúra alacsony színvonala.

A Fórum megkezdte annak vizsgálatát, hogyan 
változtathatunk a helyzeten.

Délelőtt plenáris ülésre került sor, melyen főként 
az érintett tárcák -  népjólét, művelődésügy -  képvi
selői szólaltak fel, délután már valódi munkaülések
re került sor a szekciókban. -  A következő szekci
ókban fo ly t a tanácskozás: Oktatás, Szervezés, Do
hányzás, Alkohol, Környezetvédelem, Honvédség, 
Egyház.

Az egyházi szekciót dr. Tomcsányi Teodóra ve
zette, egyházunk részéről dr. Frenkl Sylvia vett 
részt a munkában. Három témacsoportban tanács
koztak. -  Közösségépítés. Egyházon belüli mentál
hygiénés tevékenység. Egyház és társadalom. 
Mindhárom megközelítésben a mentálhygiéne, a lel
ki egészségvédelem (nincs igazán jó  magyar kifeje
zés erre a szakterületre) lehetőségeit vizsgálták, a 
közösségépítésre, az egyházon belüli életre, illetve 
hogyan segítheti az egyházi munka a társadalmat.

Az egyértelműen ökumenikus irányultság tovább 
erősítheti a hazai ökumenizmust. Ugyanakkor erő
teljes minden egyház feladata. Május végéig várja a 
miniszteri biztos, dr. Veér András vezetésével műkö
dő programiroda a tájékoztatást az egyházaktól az 
eddigi és a jelenlegi mentálhygiénés munkáról. Ezen 
túlmenően azokról az újonnan megindítandó progra
mokról -  gyülekezetek, intézmények, egyesületek 
részéről-, amelyekhez anyagi támogatást kérnek a 
programirodától.

A virágzó egyházi élet, saját spirituális értékén 
túl -  az egészség nézőpontjából - ,  jelentősen hozzá
járulhat az egészségkultúrához, a mentálhygiénéhez. 
A lelki gondozás mind az egyházi életben, mind a 
segítő munkában meghatározó szerepet játszik. Egy
ház és társadalomkedvező kölcsönhatású megújulá
sát segítheti az együttműködés a lelki egészségvéde
lemben.

Dr. F. R.
\i i



KICSINY GYÜLEKEZET NAGY VÁLLALKOZÁSA
„A Déli Egyház- 

kerület legkisebb 
önálló egyházköz
sége" -  így mutatta 
be gyülekezetét az 
alapkőletételi ün
nepség során Hor
váth Ferenc lelkész, 
amikor a szepetne- 
kiek gyülekezeti házának tették le 
alapkövét. Szepetneken 131 evan
gélikus él, és a szórványterülettel, 
szőkedencsi leánygyülekezettel 
együtt sem éri el a kétszáz főt.

A gyülekezet történetének gyö
kerei a reformáció koráig nyúlnak 
vissza. A reformáció nagy pártfo
gójának, Nádasdy Tamás nádoris
pánnak birtokaihoz tartozott a fa
lu, így létesült itt az evangélikus 
gyülekezet. Nagy háborúzások 
voltak ezen a vidéken, Nagykani

zsa környékén, és ebben elpusztult 
az első gyülekezet. A 18. század
ban Batthyány Lajos herceg a mai 
Burgenland területéről telepített 
ide evangélikus jobbágyokat, a ha
gyomány szerint 1757-ben, és val
lásszabadságot biztosított szá
mukra. A források úgy jelzik, hogy 
Kukmér, Némethidegkút és Dru- 
moly községekből verbuválódtak a 
telepesek. Kezdetben Nemespátró- 
ról és Surdról jártak át a lelkészek, 
és gondozták a gyülekezetét. 1795- 
ben épült első imaházük, 1825-ben 
vált önállóvá a gyülekezet. Temp
lomukat 1822-ben kezdték építeni, 
a torony tíz év múlva épült hozzá. 
Egyik legnagyobb hatasú lelkész 
Weber Sámuel volt, aki 1856-tól 
1908-ig 52 éven át szervezte, gyűj
tötte, építette a gyülekezetei is, a 
szükséges ' épületeket is. Locs- 
mándról (Burgenland) jö tt el, és 
vele jö tt vagy 40 német család is. 
Ebben az időben még Nagykani
zsa is Szepetnekhez tartozott. 
A negyvenes évek kitelepítéses kor
szakát itt is megérezték, egy részük 
kivándorolt még a háború idején, 
másokat kitelepítettek. A legnehe
zebb időkben Tihanyi János igyeke
zett összetartani a gyülekezetét, 
majd Varga Árpád volt 1958-tól 33 
éven át a lelkipásztor.

Horváth Ferenc 1991-ben vette 
át a szolgálatot és ő kezdte el a 
gyülekezeti ház építését. Lebontot
tak a már tönkrement parókia 
épületét, és annak helyén vetették 
meg az új épület alapját. A föld
szinten a gyülekezeti rész, emeletén 
a parókia épül.

Dr. Harmati Béla püspök végez
te az ünnepi istentisztelet szolgála
tát, Smidéliusz Zoltán esperes és a 
helyi lelkész segédletével. lM óz 
28,16—17 alapján szólt arról, hogy 
ez az ünnep a gyülekezet remény
ségét fejezi ki. A jövőt építik itt! 
„Az Úr van ezen a helyen...” Az

elmúlt időkben sokakban fordult 
meg itt az a gondolat: mindennek 
vége! Sokan elmentek, Isten itt ma
radt. Földbe vetett gabonamagként 
van itt Jézusban. Isten háza, -  a 
menny kapuja" épül itt most, hogy 
segítse, gyarapítsa a lelki gazdagsá
got, az erkölcsöt és a biztos tartást.

Az alapkőbe letett okirat megem
lékezett a gyülekezet történetéről, 
valamint az indulás tényéről (1991. 
október 16-iki presbiteri ülés). 1992- 
ben létrehozták a „Luther Márton 
Alapítványt", több mint 3 és fél mil
lió forint alaptőkével. Remélik és 
vátják az egész hazai egyház és a 
külföldi testvéregyházak támogatá
sát is.

A Somogy-Zalai Egyházmegye 
ismét gyarapszik. Egy épülettel, 
melyben a környék gyülekezetei 
is otthont találnak felnőtt és if
júsági csendesnapok, konferenci
ák tartására.

tszm

SAJTÓVASÁRNAP
Régtől fogva a húsvét utáni 2. vasárnap -  jó  Pásztor vasárnapja -  egyházunk 

sajtóvasárnapja is. Ezt a hagyományt folytatjuk ma is, amikor lapunk első oldalán 
emlékezünk meg arról, hogy a hatvanadik évfolyamba léptünk. Örömeinkről 
szeretnénk hírt adni. Minden fennálló gazdasági nehézségünk ellenére ebben az 
évben már három kötetet adtunk ki. Megjelent a D. Carl Witte-Szabó József: Jer 
örvendjünk keresztyének áhítatos könyv, mindennapi áhítatok Luther írásaiból. 
(Reprint kiadás.) Ugyancsak második kiadásban jelent meg dr. Cserháti Sándor: 
A filippibeliekhez írt levél kommentárja. A napokban jö tt meg a nyomdából 
Christoph Klein püspök regénye: Fény az út végén címmel, korán elhunyt feleségé
nek az elmenetelre való felkészülése. Az író szavai szerint segítség kíván lenni az 
olvasóknak az „utolsó dolgokkal” kapcsolatban, vigasztalást és erőforrást kínál 
fel. Mindhárom könyv már kapható könyvesboltunkban.

Nehéz szívvel írunk ezen a napon arról, hogy még mindig vannak „nehéz 
tartozások”, el nem intézett számlák. Nem azokra gondolunk, akik egy-két hó
napja vittek el könyveket, hanem sajnos vannak, akik 1988 óta (többszöri felszólí
tás után) nem rendezték tartozásaikat és több tízezer forintra növekedett számlá
juk. Mielőtt felsőbb rendelkezésre közzétennénk e tartozásokat, felajánljuk, hogy 
aki e napokban rendezi adósságát és május 5-ig postán beküldi a sajtóosztálynak 
a feladóvevény fénymásolatát, ezt még törölni fogjuk a listáról. Erre azért van 
szükség, mert a postautalványok általában 20-24 nappal később érkeznek. Kérjük 
az érintetteket, tegyenek meg mindent, hogy egyetlen nevet sem kelljen közzéten- 
nünk. Köszönjük!

Sajtóosztály

A U S Z T R Á L IÁ B A N  JÁ R T A M  (2.)

A konferencia
Az imanapi előkészítő munka nyomán már vannak 

ismereteink erről a 170 országra kiterjedő, több mint 
százéves mozgalomról. A cél az, hogy a világ külön
böző táján élő, más-más kultúrájú, tradíciójú, fajú és 
színű, más-más felekezethez tartozó keresztyén asszo
nyok átéljék a közösséget Krisztussal és egymással. 
Mindez az „informáltan imádkozni -  imádkozva cse- 

: lekedni” célkitűzéssel valósul világszerte. Évente más 
országban élő testvéreink felé fordul a figyelmünk, 
akikről esetleg eddig semmit sem tudtunk. Megismer
jük életüket, gondjaikat és örömeiket, valamiképpen 
részt vállalunk küzdelmeikben, helyet kapnak imá- 

| inkban.
A New Yorkban működő központ a különböző 

országokban lévő szervezetek munkáját fogja össze és 
koordinálja. Ők hívják össze négyévenként a Világ- 
imanap nagygyűlését, melynek feladata a tisztújítás,

• az elvégzett munka értékelése, s az előttünk álló fel- 
I adatok megtervezése.

Ebben az évben az ausztráliai imanapi szervezet 
I vállalta a házigazdái tisztet. A székhely Melbourne 

volt. A hetven országból jö tt száznegyven résztvevő 
( előtt a város egyik legtekintélyesebb kollégiuma, a 

Queen’s College nyitotta meg kapuit, és vált tíz napon 
:<■ keresztül otthonává.

Számomra különös örömöt jelentett, hogy a kollé- 
«* gium tökéletes, üde zöld pázsitjának és a gazdag szín

pompájú virágágyaknak a gondozója egy magyar ker- 
• tész volt, aki büszkén mutatta nekem az otthonról 
’ meghonosított virágfajtákat.

A kert színgazdagságát azonban jóval felülmúlta az 
a sokszínű közösség, mely az öt világrész szinte vala
mennyi régióját képviselve volt jelen Kanadától Japá
nig, a Délafrikai Köztársaságtól Észtországig, Angli
ától az Indonéz szigetvilágig.

S ha már a színeknél tartunk: mértéktartó, pasztell- 
' színekhez szokott európai szemünk nem tudott betel

ni azzal a színgazdagsággal, amely körülvett bennün
ket a csodálatosan szép gánai, kenyai, indonéz visele- 
tek, kecses fejdíszek, indiai szárik változatos sokszí
nűségével. Viselőik méltósággal, mégis természetesen 
mozogtak ezekben az ősi kultúrát hordozó ruhákban, 

i ünnepivé téve alkalmainkat.
A konferencia nagy erőssége a spiritualitás volt. 

A tervezők sok időt szántak az elcsendesedésre, az ige 
tanulmányozására. Kora reggel egy meghitt kápolná
ban gyülekeztünk, készülve a napi feladatokra: rövid 
igemagyarázat, közös imádság és éneklés volt. Egyik
rpggpil Pi7 «7 a lk a lo m  a W^rthpn vr»lt ahr>1 Ip 7iic tf  ric?.

tus szenvedéstörténetének egy-egy állomását jártuk 
végig. A stációkon egy ausztráliai bennszülött festő
művész alkotásai segítettek a meditációban, imádko
zásban. Délelőtt Musimbi Kanyoto, aki a Lutheránus 
Világszövetség Női Osztálya vezetője, tartotta a 
bibliatanulmányokat, melyeket azután csoportos 
megbeszélések követtek. Ezek középpontjában -  több 
más igeszakasz mellett -  a tékozló fiú példázata állt, 
mely mint tudjuk, az elmúlt imanap témája is volt. 
Amint a csoportmunka során egyre közelebb kerül
tünk egymáshoz, csodálkozva és megdöbbenve ta
pasztaltuk, hogy bennünket, akik több ezer kilométer 
távolságra élünk egymástól -  csoportunkban volt in
diai, új-zélandi, délafrikai, svájci, amerikai, japán és 
magyar -  szinte ugyanazok a kérdések, problémák 
foglalkoztatnak! A tradicionális család széthullása, 
emberi kapcsolataink megromlása, a menekült, hon
talan családok tragédiája, a fiatalok kitörése vagy 
elvágyódása, mindenütt megélt valóság! Megtudtam 
pl., hogy Új-zélandon az országot elhagyó fiatalt kö
telezik a retúrjegy váltására! Közös kérdéseink, aggo
dalmaink formáltak bennünket igazi közösséggé, és 
adta ajkunkra a közös imádságot: Urunk, tégy min
dent újjá, és használj fel újjáteremtő munkádban min
ket is! („ímé mindent újjá teszek” volt a konferencia 
témája).

Terveztünk is! Felmértük az előttünk álló feladato
kat, miután ki-ki beszámolt a maga munkájáról, és 
kiválasztottuk a beérkezett témajavaslatokból a kö
vetkező esztendők imanapjainak a témáját. Választot
tunk is. Mindnyájunk megelégedésére újraválasztot
tuk a szervezet elnökasszonyát: Navamani Pétért, 
hogy vezesse újabb négy évig ezt az eleven, szélesedő
m A T n o lm o t___B e m A m >Q lQ C'7lA ttiilf Q7 n t  tiC7tgp<nnQ ft1n.
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Hírek Nyíregyházáról
A városból Debrecen felé ve

zető út mentén fekvő Rozsrét- 
szőlő gyülekezetének közelmúltja 
nagy változásokat hozott. Ko
rábban, havi rendszerességgel a 
távoli iskolában gyűlt össze 
négy-öt hűséges istentiszteletre 
járó testvér. Volt idő, hogy ne
hézségekbe ütközött a konfirmá
ciói oktatás, sőt az iskolai hittan 
is. Sok alkalmat tartottak Török 
Zsuzska néni lakásán. A ma már 
szeretetotthonban élő idős test
vér számára épp ezért még na
gyobb öröm lehetett az az alka
lom, amikor átadták az új gyüle
kezeti házat.

A kárpótlási törvény révén ka
pott az egyházközség az önkor
mányzattól egy modern lakóépü
letet. Ennek felső szintjén alakí
tották ki a barátságos, világos 
gyülekezeti termet. Az oltár és a 
belső tér arculatának megformá
lásában fontos szerepet játszott 
Pálfy István képzőművész és fe
lesége szakavatott jó  ízlése.
1994. október 2-án, fél éve ke
rülhetett sor a szentelésre, mely 
alkalmon Szebik Imre püspök a 
gyülekezettel együtt adott hálát 
Isten jóságáért. Azóta itt gyűl
nek össze minden áldott vasár

nap a rozsréti evangélikusok, 
sőt, a református testvérek is 
ezen a helyen tartják istentiszte
leteiket. Idén tizenhat fiatal ké
szül a konfirmációra. A kisebb 
létszámú konferenciák és csen
desnapok tartására is alkalmas 
épület földszinti helyiségeiben -  
az önkormányzattal kötött meg
állapodás szerint -  őszre orvosi 
rendelőt alakítanak ki. így a 
„Betlehem” gyülekezeti ház nem 
csak az ige hirdetésének lehető
ségével szolgálja majd a teljes 
közösség javát. Látható jelei 
vannak azonban a lelki élet 
pezsdülésének is.

Március 27-31. között böjti 
igehirdetési sorozatot tartottak. 
A körzeti lelkész, Laborcziné 
Sztankó Gyöngyi meghívására, a 
két előd: Endreffy Zoltán és 
Magyar László mellett Bozorády 
Zoltánná és Megyer Lajos hir
dette Isten igéjét. Minden este 
zsúfolásig megtelt a gyülekezeti 
terem.

Ugyancsak böjti sorozatra 
gyűltek össze a  Széna téri kis- 
templom körzetébe tartozó hívek 
március 20-24. között, estén
ként. „Szívgyógyászaton” -  ösz- 
szefoglaló címmel Józsa Márton,

Laborczi Zoltán és Madocsai 
Miklós „aktív nyugdíjas” lelké
szek igehirdetései segítettek a lel
ki elcsendesedésben.

A Nagytemplom melletti ká
polnában a belső renoválásért is 
hálát adhatott Istennek a gyüle
kezet, amikor március 6-án este, 
Bozorády Zoltán esperes igehir
detésével kezdetét vette a böjti 
sorozat, melyen minden este a 
helyi gyülekezet lelkészei szolgál
tak.

Április 2-án eseményekben 
gazdag napot éltek át a nyíregy
házi evangélikusok. A délelőtti 
istentiszteleten és a délutáni sze- 
retetvendégségen Gabriel Edland, 
a norvég Rádiómisszió munka
társa szolgált igehirdetéssel és a 
kínai misszió helyzetéről szóló 
beszámolóval. Este pedig Gáncs 
Aladár orgonaestjére gyűlhettek 
össze az egyházi zenét szeretők.

Április 9-12. között Laborczi 
Géza igazgató-lelkész meghívá
sára az ország több részéről ér
keztek vendégek Nyíregyházára, 
ahol e napokban tartották az 
Evangélikus Kollégiumok első 
Országos Találkozóját.

(bpi)

Teológusnap a győri gyülekezetben
Teológusnap volt Böjt 5. vasár

napján a győri gyülekezetben.
Reggel a nádorvárosi Újtemp

lomban az ifjúsági istentisztele
ten dr. Reuss András, a Teológiai 
Akadémia rektora szolgált ige
hirdetéssel. Pál Rómaiakhoz írt 
levele 5. részének 12-17 versében 
írtakkal kapcsolatos üzenetet 
hallgathatta a gyülekezet Laeta
re napján.

Ezen a böjti vasárnapon Isten 
különös törvényével ajándéko
zott meg bennünket az igehirde
tő. Ebben az igében Isten arról 
győz meg bennünket, hogy az 
életet akaija számunkra a pusz
tulás és halál helyett. Jézus halá
la által élet tám ad bennünk. 
A 84. Zsoltár szavaival élve 
„Boldog az az ember, akinek te 
vagy ereje, aki a te utóidra gon
dol."

A prédikáció befejezését köve
tően a rektor beszámolt a Teoló
giai Akadémia mai életéről is.

Külön öröm volt hallani, hogy 
ebben az évben jelentős számban 
megnövekedtek a jelentkezések 
az Akadémiára. Egyházunk éle

tében fontos, hogy igehirdető lel
készeink száma növekedjen. Az 
egyház törvényalkotó zsinatának
16. ülésszaka is általános vitában 
tárgyalta és törvényként elfogadta 
a „Felsőoktatásról szóló törvény- 
tervezetet”. Ez is azt mutatja, hogy 
a törvényalkotás is kiemelten fog
lalkozik a lelkészképzéssel.

A rektor a reménység hangján 
szólt, hogy az államilag is egyetemi 
rangot kapott Teológiai Akadémia 
olyan lelkészeket ad a gyülekeze

teknek, akik a szolgálatot megfele
lő tudással és hittel végzik.

A teológusnap délelőttjén a ná
dorvárosi templomban Mesterhá- 
zy Zsuzsanna teológiai hallgató is 
szolgált. Prédikációjában bizony
ságot tett arról az örök szeretetről, 
amit világunk teremtőjének, 
mennyei Atyánknak köszönhe
tünk.

A délutáni záróprogram az Öreg- 
templomban ért véget, ahol a teoló
gusok verses-zenés összeállítással 
zárták a böjti vasárnapot.

Horváthné dr. Molnár Lívia

Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő megbeszélést folytatott 
Gellert Kis Gáborral, az Országgyűlés Emberjogi, Vallási és Kisebb
ségi Bizottságának, elnökével az egyházügy időszerű kérdéseiről.

Áttekintették a 32/1992-es ingatlan-visszaadási törvény végrehaj
tásának, illetve esetleges módosításának kérdését, a költségvetési 
támogatás rendszerének lehetséges megváltoztatását és az állam
igazgatás-egyházi adminisztráció kérdéskört.

A megbeszélésen részt vett Donátit László országgyűlési képvise
lő, a Bizottság tagja, illetve Szemerei Zoltán, az Országos Egyház 
főtitkárhelyettese.

Az országos felügyelő meghívta Gellért Kis Gábort a bonyhádi 
kollégium bővítése alapkőletételi ünnepségre, aki a meghívást köszö
nettel elfogadta.

két, akik valóban képviselik a világ minden táján 
célkitűzéseinket.

A tíznapos konferencia megfeszített munkatempót 
diktált. A program háromnegyed hétkor indult, s este 
tizenegy előtt nem kerültünk ágyba. Mégsem zúgoló
dott senki. Sőt! Mindenkinek örömére, esténként még 
együtt maradtunk énekelni. Élményt adó alkalmak 
voltak ezek! Rendszerint afrikai testvéreink vezették 
az éneklést, hangszerekkel, taglejtéssel kísérve vidám, 
felszabadult dicséreteiket. Mi is örömmel kapcsolódtunk 
be, s nekem mindig a zsoltárok biztató felszólítása jutott 
eszembe: Dicsérjétek az Urat... dobbal, körtáncot járva, 
dicsérjétek zengő cintányérral! Dicsérjétek az Urat! 
(Zsolt 150) E mellett a gazdag, színes, Istent dicsérő 
örömteli éneklés mellett nem tűnik-e egy kicsit szegé
nyesnek, szomorúnak a mi éneklésünk?

Keveháziné Czégényi Klára

F E L N Ő T T E K  K O N F IR M Á C IÓ JA

A családi háttér
A konfirmáció „örökzöld” téma és ha már nem 

az, akkor abban egyházunk sorvadásának jelei 
mutatkoznak. Három dolog indít az írásra. Egyik 
az, hogy a zsinati törvénytervezet is foglalkozik 
vele és nagyon jó, ha egyházunk legmagasabb 
szintű fórumán előkerül az egyházi életünk minden 
fázisával kapcsolódó és azt érintő kérdés. A másik 
az, hogy a konfirmáció kérdéséről írt cikk írója 
egyházi hetilapunk olvasóitól várja a hozzászólást. 
Harmadikként indokolja írásomat az a tapasztala
tom, melyet böjt 4. vasárnapján élhettem át, ami
kor felnőttek, illetve nagykorúak, 18-36 évesek, 
vállalták a konfirmációt. Vagyis azt, hogy beszá
moljanak a tanultakról -  nem „ismeretterjesztési” 
órák, hanem közös bibliatanulmányozás nyomán -  
és vallást tegyenek hitükről, amelyben nem a „be
tanult memoriter”, nem a „kötelező gyakorlat” 
dominált, hanem átszűrődött a tudatos, a szemé
lyes döntés fénye.

És máris o tt vagyok azoknak a sorában, akik 
hangsúlyozzák a nagykorúak, az önként jelentke
zettek konfirmációjának szükségességét és fontos
ságát. Nem becsüljük le a 12. évtől jelentkezettek 
konfirmációi előkészítését. Egyházmegyénkben 
született több éve egy határozat, hogy 13 é alattit 
ne konfirmáljunk. Nagyra értékelem azokat a nyu
gati protestáns (főként holland) törekvéseket, me
lyek nyomán 18. évtől konfirmálnak. Jó lenne át
gondolnunk ezt a tényt a hitoktatásban előállott új 
helyzetben, amikor a konfirmációra jelentkezettek

-  főként egyházi iskolákban -  6 éve részesednek rend
szeres hittanoktatásban. A hittanóráknak is egyik 
döntő célja, ha nem a legdöntőbb, hogy a fiatalt „tu
datos hitre” segítse. Ebben a láncolatban, hol van a 
konfirmáció helye, mikor kapcsolódjon be, mint 
„csúcspont” ? Vagy legyen talán a hitoktatás „megfe- 
jelése”? Jó helyre tesszük-e a „csúcspontot”, és a kö
vetkező évek a hittanoktatásban nem a „megdicsőülés 
hegyéről” való lemenetelt, avagy a tanultak „meg
emésztését” jelenti csupán? Tudom, hogy vannak, 
akik éppen ezért szeretnék a konfirmáció időpontját 
a nagykorúságig kitolni, mert többek között éretlen
nek tartják gyermeküket az úrvacsorával élés komo
lyan vételére. Hajlok azok véleménye felé, akik a 
nagykorúság közelében keresik a határt, ismerve az 
aggályt, hogy iskolarendszerünkben a jelentkező plu
ralizmus megnehezíti a fiatalok elérését később. Ma 
sem problémamentes a tizenévesek elérése konfirmá
ciói órákra, mert a túlórák, különórák számos aka
dályt gördítenek az útba, és kevés az idő a „tudatos 
hitbeli döntés elősegitésére”. Ezért volt új színfolt a 10 
nagykorú fiatal konfirmációra jelentkezése, akik 
munka után jöttek, mégsem amolyan „esti, levelező 
tagozatra”, hogy „leérettségizzenek” az „evangélikus 
keresztyénségből”.

Ha a családi hátteret nézzük, akkor több irányban 
lehet tájékozódnunk. Vannak, akik a konfirmáció 
elmaradásáért csak a szülőket hibáztatják és hangoz
tatják : „amíg gyermekem az én kenyeremet eszi, azt 
kell tennie, amit én akarok.” Lehet, hogy ők kénytele
nek megtapasztalni, hogy egyik gyermekük megy a 
konfirmációi órákra, a másik különféle ürüggyel távol 
tartja magát. Maradjon az ilyenek felé is nyitva az 
ajtó: a szívek, a gyülekezet, az imádság ajtaja. Ne 
zárjuk be ajtónkat, amikor Istené Jézus Krisztusban 
nyitott. Hát nem ezért volt lehetséges most a 10 nagy
korú testvérnek és pár évvel ezelőtt is ugyanennyinek 
itt, Sopronban is a konfirmációja? Sok pedagógus 
szülő és más felelős poszton megfélemlítettek gyerme
kei nem részesültek a konfirmációban. Közben a szü
lők bekapcsolódhattak -újból a gyülekezet életébe, 
imádkoztak gyermekükért.

Vannak, akik a házasság előtt, mint jegyesek gon
dolták át a szülők biztatásával azt, hogy hitéletüknek 
mire lenne szüksége. Megkeresztelve sincsenek. Ez az 
egyházi esküvő egyik akadályává válhat. Aztán a hívő 
nagyszülő imádsága is beérett, aki unokáiért imádko
zott, hogy a keresztségben Isten gyermekei legyenek. 
Ez a reménység személyesen érlelődött a fiatalokban 
askonfirmációi előkészítések alkalmával.

Legyen Istené a hála, hogy a családok hitéletének 
már-már hamvadó parazsa ismét lángra lobbant!
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Az Ür 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, ök pedig követ
nek engem, én örök életet adok nekik. Jn 10,11,27-28

VASÁRNAP Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi 
ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi 
Urunkban. Róm 6,23 (Jn 10,11-16; 27-30; lPt 2,21b-25 
Zsolt 29). A bűnödért fizetned kell! A bűn nem más, 
minthogy az életedet nem Isten akaratában kormányozod, 
ezért az eltéveszti célját. A halál azonos a bűnnel, mert a 
zsoldosztás nem egy homályos távoli jövőben lesz, hanem 
már folyamatban van. De az Isten kegyelmi ajándéka sem 
a kiismerhetetlen jövőben megvalósuló örök élet -  mint 
ahogyan sokan hirdetik, feloldódás a semmiben, vagy Is
ten szeretetében -  hanem a megtéréskor kapott valóság.

HÉTFŐ Ha betöltitek a királyi törvényt az írás szerint; 
„Szeresd felebarátodat, mint magadat!” -  helyesen csele- 
kesztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el. 
Jak 2,8-9 (5Móz 18,15—19; Róm 16,1-16). Jézus Krisztus 
nem volt személyválogató. Megállt a szegény és Írástudatlan 
emberek mellett, bement a bűnös ember házába, szóba állt 
a bűnös asszonnyal, de meghallgatta a tisztességes „gazdag 
ifjút”, beszélgetett a nép tanitóival. Nem tett különbséget 
sem negatív, sem pozitív irányban. A te lelkedet nem terheli 
ez a bűn valakivel szemben? Te nem tudod szeretni, de az 
Atya szeretete még ő felé is áradhat rajtad keresztül.

KEDD Jöjjön el a te országod. Mt 6,10 (4Móz 17,16-26; 
Róm 16,17-24). Az Isten országa itt van tiközöttetek. Ahol 
ketten-hárman összejönnek Jézus Krisztus nevében és egy 
akaraton vannak, akkor ő maga is ott van. Ahol pedig ő 
jelen van, ott az Isten országa. Testvérem, jártál már ebben 
az országban, szoktál összejönni atyafiakkal, Jézus nevé
ben? Tudsz egy akaraton lenni velük? Ha igen, akkor 
bizonyára buzgón kéred, hogy jöjjön el. Ha nem, akkor 
megértem a félelmedet.

I SZERDA ^ 1  irja: Most pedig törvény nélkül jelent meg 
Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény
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és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát nyilvánvalóvá 
tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Róm 
3,21-22 (Jn 21,15-19; Róm 16,25-27) Az Isten olyan sok 
mindent tett nyilvánvalóvá a kiválasztott nép számára -  
királyoknak, prófétáknak, egyszerű embereknek -  de még
is vakok voltak az Igazság megjelenésekor. Isten ma is 
nyilvánvalóvá akaija tenni igazságát, de a kétkedőnek nem 
válaszol, csak a hivő előtt fejti meg önmagát. Vajon hívő
nek lát tégedet az Úr?

CSÜTÖRTÖK Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az 
igazságra, mert ők megelégittetnek. Mt 5,6 (lP t 5,1-4; 
2Sám 2,1-11). Jézus Krisztus az Igazság! Találkozhatunk 
ma az Igazságra éhező és szomjazó emberekkel? Nem 
nagyon. Igaz, boldogokkal sem. A világ nem jó helyen 
keresi a boldogságot, nem tudja, hogy szomjas, így a meg- 
elégíttetés helyét sem találja. De te elmondhatnád neki!

PÉNTEK Áldjad, lelkem, az Urat, ő megbocsátja minden 
bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsolt 
103,2-3 (Zsid 13,12-16; 2Sám 5,1-12). Bizony, általában 
feledékeny az ember lelke -  tudta ezt a zsoltár írója is - , 
ezért nem árt biztatni; „áldjad lelkem az Urat, és ne feledd 
el, mennyi jót tett veled!”. Egy keresztyén bölcselet szerint, 
„Ha a szived minden jóért hálát adna, nem jutna időd a 
panaszra!”.

SZOMBAT A nyelvvel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel 
átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: 
ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, 
nem kellene ennek így lennie. Jak 3,9-10 (ApCsel 
20,17-38; 2Sám 5,17-25). Jakab apostol egy nagyon fon
tos területre irányította a figyelmünket. Elképzelhető, hogy 
ugyanabból a forrásból jöjjön édes és keserű víz is? De
hogy elképzelhető. Ugyanazon nyílásból igen, de azoknak 
különböző forrása kell legyen. Ha életedet nem szabod 
Isten akaratához -  a jószándékod ellenére is távol kerülsz 
tőle - ,  és nem nőhet fel benned Krisztus, az „ó-embered” 
fog erősödni, és határozza meg szavaidat, cselekedeteidet. 
Testvérem, nem kellene ennek így lennie!

Györfi Mihály

__________________________________________>

A hit útja: az engedelmesség
Arról panaszkodsz, hogy nem 

tudsz hinni? Senki nem csodálkoz
hat azon, ha nem tud hitre jutni, 
amíg tudatos engedetlenséggel 
szembeszegül Jézus parancsolatá
val vagy kivonja magát alóla.

Nem akarod valamely bűnös 
szenvedélyedet, az ellenségeskedé
sedet, a reménységedet, az életed 
nagy terveit, az értelmedet Jézus 
parancsainak alávetni? Ne csodál
kozz azon, hogy nem veszed a 
Szentlelket, hogy nem tudsz imád
kozni, hogy imádságod a hitért 
üres marad. Jobb, ha elmégy és 
kiengesztelődsz testvéreddel; 
hagyd el a bűnt, amely fogva tart, 
és ismét tudsz majd hinni. Ha Isten 
parancsoló szavát elutasítod, nem 
fogod megkapni megkegyelmező 
igéjét sem. Hogyan találhatnád 
meg a közösséget azzal, akinek a 
közösségéből egy bizonyos ponton

tudatosan kivonod magad? -  Az 
engedetlen nem tud hinni, csak az 
engedelmes hisz!

Itt Jézus Krisztusnak a követés
re hívó kegyelmes szava szigorú 
törvénnyé változik: „Tedd ezt!” 
„Hagyd el azt!” Szállj ki a hajóból 
Jézushoz!

Aki a Jézus hívásával szembeni 
tényleges engedetlenségét hitével 
vagy hitetlenségével mentegeti, an
nak Jézus ezt mondja: Előbb légy 
engedelmes, tedd a „külsőleges 
munkát” ( vagyis a jöcselekedetet), 
hagyd el azt, ami megköt, add fel, 
ami elválaszt Isten akaratától! Ne 
mondd: „nekem nincs hitem eh
hez!” Addig nem is lesz, amíg en
gedetlenségben maradsz, amíg 
nem akarod megtenni az első lé
pést. Ne mondd: „de hát nekem 
van hitem, nekem már nem kell 
megtennem az első lépést”. Nin

csen addig és azért, amíg és mert a 
lépést meg nem teszed, hanem alá
zatos hited látszatával betoko- 
sodsz hitetlenségedbe.

Gonosz kibúvó: a hiányzó enge
delmességért a gyér hitre, majd vi
szont a hiányzó tótért a satnya enge
delmességre hivatkozni. Az a „hí
vők” engedetlensége, hogy ahol en
gedelmességüket követelik, ott meg- 
vallják hitetlenségüket, és ezzel a val
lomással (Mk 9,24) játékot űznek.

Hiszel -  hát tedd meg az első 
lépést! Jézus Krisztushoz vezet. 
Nem hiszel -  tedd meg pontosan 
ugyanazt a lépést, ez parancsolta- 
tik neked! A te hitedre vagy hitet
lenségedre való rákérdezést nem 
bízták rád, hanem az engedelmes
ség tettét és azonnali végbevitelét 
parancsolták meg neked. Mert eb
ben fog adódni az a szituáció, 
amelyben a tót lehetségessé válik, 
és valóban létezni fog.

(Dietrich Bonhoeffer: Nachfogle) 
Thurnay Béla fordítása

Márta nővérünk halálának 
50. évfordulóján

- „Nékem az élet Krisztus, a meg- 
halás nyereség".. .1945. márc. 29. 
... Akkor is böjt volt... Egy világ
égés káoszára sötét, nyomasztó 
csend borult. Böjti szelek figyel
meztettek: minden perc lehet az 
utolsó. Az Ő számára is elérkezett, 
előbb, mint gondoltuk...

Élete a tokorcsi egyszerű hajlék
ból indult. A vönöcki télitábor a 
Krisztus szolgálata melletti döntés 
színhelye lett. Ajtó csukódott, ke
zek integettek. Az otthon képe kí
sérte és tágasabbá vált a győri dia
konissza anyaházban. Mindenütt 
ott volt, ahol szolgálat várta. Fá
radhatatlanságát kísérte lelki derű
je. Szerette mindenki. A fogada
lom napja 1944. szeptember 17-én 
volt a győri öreg oltár előtt. Célra- 
néző szeme bizonyosságról be
szélt: „Tudom, az én Megváltóm 
él” . Csengő hangja sokszor énekel
te: „Tudom, hamar jő Mesterem” 
Azután nagyobb munkamezőre 
vitte Mestere... Robogott a vonat 
Sopron felé. Az idő homokóráján 
gyorsan peregtek alá a szemek és 
Sopronban megkezdődött a hábo
rú utolsó felvonása. Nagycsütör
tök reggelére virradtunk. A felkelő 
nap aranysugarai a húsvéti öröm
hírt vetítették elénk, körülöttünk 
pedig rom, pusztulás, elmúlás be
szélt... Az Ú r megjelenti a jöven
dőt övéinek. Márta nővérünk ál
modott : halottas kocsin öreg anyó 
integetett, szavait nem . értette, 
bomba esett a lábához, erre feléb
redt. Ébrenlétében is látta a lobogó 
kendőt. Pillanatokig elgondolkoz
va nézett maga elé, s aztán könny
fátyolos szavával, „nem értem”, 
csukódott az árvaház ajtaja. Ápol
ni indult egy idegbéna asszonyhoz, 
de az Ikva-hídon bombatámadás 
áldozata lett, kettétört fiatal élete.

Távozásának hírére a „Bagoly
vár” összeroskadt. A soproni nő
vérek árva kis csapatára nyomasz
tó csend borult. Ä nap alábukott, 
hogy helyet adjon a komor felle
geknek. Nagypéntek síri csendjé
ben a golgothai kereszt hirdette a 
soproni temetőnek: „Elvégezte
tett.”

Temetéseden nem kondult ha
rang, nem hirdette, hogy véget ért 
u tad: nem volt gyászszalag, koszo
rú, virág, egy ottrekedt diák négy 
deszkaszálból rótt össze koporsot, 
hogy legyen fekhelyed, kikísért, 
hogy legyen gyászmenet.

Temetéseden nem állt ravatal, 
csak fekete föld, ritkuló avar, nem 
volt gyászbeszéd, halotti ének, bú
csút zümmögtek tavaszi méhek. Két 
nővértársad ásta sírodat, óh nincsen 
ennél fájóbb feladat.

Még alig hordta a szolgaruhát, az 
őrhelyén csak pár hónapja állt. Ez 
volt idelent, de túl odaát, megszólal
tak az égi harsonák. Egy földi röghöz 
kötött szál elszakadt, hazaérkezésed
del több lett az égi kapcsolat.

Gincsay Erzsébet és Bernét Erzsébet 
diák. nővérek

P E D A G Ó G U S
K O N F E R E N C IA

Az Evangélikus Teológiai Aka
démia (Hittudományi Egyetem) és 
a soproni Berzsenyi Dániel Evan
gélikus Gimnázium (Líceum) és 
Diákotthon országos pedagógus 
konferenciát rendez 1995. júhus
8-12-ig Sopronban.

Június 1-ig váijuk szeretettel va
lamennyi evangélikus oktatási in
tézmény, valamint más iskolák 
evangélikus pedagógusainak (ta
nár, tanító, óvónő) es az érdeklő
dőknek jelentkezését Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium 
(Líceum) 9400 Sopron, Széchenyi 
tér 11. címre.

A konferencia programjában te
ológiai előadásokon kívül az evan
gélikus pedagógus tótét erősítő Lu- 
ther-írások, a tanulók evangélikus 
identitástudatát mélyítő beszámo
lók, az egyes tantárgycsoportokkal 
kapcsolatban tanulói hitet ébresztő 
megbeszélések, a soproni Evangéli
kus Egyházközség megismerése, va
lamint Sopron környéki és Fertő
parti séták szerepelnek. A reggeli és 
esti áhítatok is Isten igéjében való 
elmélyülést szolgálnak.

A konferencia összköltsége: 
2600,- Ft.

A M AGYAR C SE R K É SZ SZ Ö V E T SÉ G  
a budai hegyekben lévő cserkészparkját, mint szállás, kirándulás és 
táborozási lehetőséget -  a cserkészcsapatok mellett -  megnyitja az 
egyházi és iskolai gyermek, és ifjúsági programok, kirándulások, 
táborozások számára is.

így lehetőség van táborozásra, saját vagy a helyszínen bérelt 
sátrakban; továbbá turistaház jellegű köházak is egész évben olcsó 
szálláslehetőséget kínálnak. A cserkészpark a Moszkva tértől az 
56-os majd a 164-es autóbusszal közelíthető meg.

Jelentkezni a Magyar Cserkészszövetség címén: 1519 Budapest Pf. 
398. lehet, ezt megelőzően részletes információt Sütő Istvánnál, a 
cserkészpark parancsnokánál lehet beszerezni hétfő-szerda délelőtt 
a 13-13-140-es, más időpontokban a 18-66-058-as telefonon.

A VASÁRNAP IGÉJE
A JÓ  PÁSZTOR NYÁJA ÉS ANNAK PÁSZTORAI
lP t 5,1-5

A jó Pásztor vasárnapjaként 
tartja számon az egyház ezt a mai 
vasárnapot. Az óegyházi evangé
liumban Jézus szólal meg, és ezt 
mondja önmagáról: „Én vagyok a 
jó  pásztor. A jó  pásztor életét adja 
a juhokért.’’ (Jn 10,11) A jó  Pász
torra, illetve amint Péter apostol 
nevezi őt, a Főpásztorra és az ő 
nyájára, Krisztusra és az ő egyhá
zára irányítja a figyelmünket a mai 
ige.

A Főpásztor, Jézus Krisztus, 
Ura és feje az egyháznak, a nyáj
nak, amelyért vérével fizetett. 
Ezért övé az egyház, ő rendelkezik 
vele, ő szabja meg a nyáj életrend
jét. Ezt a rendet azzal biztosítja, 
hogy a nyáj fölé pásztorokat, az 
egyházban vezetőket állít szolgá
latba. A vezetőket a szolgálat, a 
pásztoriás követelményének meg
felelően állítja munkába.

Mit vár .a Főpásztor a pászto
roktól, a gyülekezet elöljáróitól? 
Azt várja, hogy „legeltessék” a 
nyájat és gondoskodjanak a legel
tetés külső feltételeiről. Ebből kö
vetkezően a gyülekezeti, egyházi 
szolgálat lelkészi és nem lelkészi 
funkciókra oszlik. A lelkészeknek, 
és az egyetemes papság elve alap
ján minden szülőnek is az a felada
ta, hogy gondoskodjék a rábízot- 
tak lelki táplálásáról. Elvárja a Fő
pásztor a lelkészektől, hogy tisztán 
és igazán hirdessék az evangéliu
mot, szolgáltassák ki a szentsége
ket és imádságban vigyék Isten elé 
a gyülekezet tagjait. A pásztori 
szolgálat másik oldala a legeltetés 
külső feltételeinek biztosítása. Fel
ügyelőknek, gondnokoknak, jegy
zőknek, pénztárosoknak, ellen
őröknek és presbitereknek az anya
gi és egyházkormányzati feltételek 
biztosításán kell fáradozniuk.

Hogyan végezzék az egyházi 
elöljárók munkájukat? Először is 
örömmel és nem kényszeredettség- 
gel. Ne robotnak, hanem szolgá
latnak tekintsék megbízatásukat és 
tartsák kitüntetésnek, mint akik az 
Úrnak szolgálnak. Másodszor ön
zetlenül végezzék szolgálatukat. 
Ne anyagi szempontok határozzák 
meg munkájukat, ne azt nézzék, 
hogy mit nyújt a gyülekezet, ha
nem ők gondoskodjanak a nyájról. 
Harmadszor, jegyezzék meg, hogy 
az egyháznak egy Ura van, a

Krisztus. A pásztor, a gyülekezeti 
elöljáró neki tartozik számadással 
és az uralmat tőle várja. Az egyhá
zi elöljáró nem uralkodik a gyüle
kezeten, hanem szolgálja azt. Vé
gül mindezt nemcsak a hivatali 
munka pontosságával, hanem ma
gánéletével, személyes életének jó 
példájával is végzi.

A nyájról, a gyülekezetről is szól 
ez a mai ige. Ifjabbaknak nevezi a 
gyülekezet tagjait. Ez a kifejezés 
nem egy korosztály megjelölése, 
hanem azokat üevezi így, akik nem 
presbiterek, nem vének, azaz elöl
járók, hanem ők a vezetettek, a 
pásztoroltak. A gyülekezet felada
ta elsőrenden az engedelmesség az 
elöljáróknak, a pásztoroknak, 
akik a Főpásztortól kapták a meg
bízást a vezetésre. Ezért aki nekik 
engedelmeskedik, a Főpásztornak 
engedelmeskedik, aki a neki enge
delmeskedő pásztorokkal gyüleke
zeti vezetőkkel azonosítja magát a 
helyesen végzett szolgálatukban, 
amikor azt mondja: „Aki titeket 
hallgat, engem hallgat, és aki tite
ket elutasít, engem utasít el” (Lk 
10,16). Az egymáshoz való vi
szonyban a gyülekezet tagjaitól 
alázatosságot vár a Főpásztor. Ne 
akarjon senki a másik fölé kere
kedni. így marad fenn a jó  rend a 
gyülekezetben, amely nélkül nincs 
Istennek tetsző és misszionáló gyü
lekezeti élet.

Minden keresztyén vagy tagja, 
vagy elöljárója a gyülekezetnek. 
Isten az igét tükörként tartotta ma 
elénk. Milyennek látjuk magunkat 
benne? Vajon várhatjuk-e a Fő
pásztor áldását, aki jutalmazni 
akaija övéit? Megjelenésekor a 
gyülekezet tagjainak kegyelmet ad, 
a pásztoroknak pedig hervadha
tatlan koszorút. A hervadhatatlan 
koszorú az üdvösség jelképe, a ke
gyelem pedig az üdvösség feltétele. 
A jutalom tehát ugyanaz. Ezt 
mindnyájunknak adni akarja. Vi
gyázzunk, hogy hitetlenségünkkel 
ki ne zárjuk magunkat ebből a 
mennyei örökségből.

Pintér János

IMÁDKOZZUNK!
Juhok nagy Pásztora, Jézus, aki életed 
árán váltottad meg nyájadat, őrizd egy
házadat és adj hű pásztorokat nyájad 
legeltetésére, hogy együtt részesülhes
sünk mennyei dicsőségedben. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND '
Budapesten, 199 5 . április 30.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsui 1 
Miklós;de. 10. (német) DietrichTiggem.mn: j 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. fi Bo- 
zóky Éva; XII. Szilágyi E. fasor 24. de 9. 
Hafenscher Károly; Modori u. 6. de. lél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II. Ördög
árok u. 9. de. 9 (úrv.) Szitás Attila; de fél 11 
Csizmazia Sándor; Csillaghegy, III. Miiiyás 
kir. u. 31. de. 10. Verasztó János; Békásme
gyer III. Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János; Óbuda, III. Dévai B. M. tér de ló- 
Bálint László; Ojpest, IV. Leibstück Mária u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. turv.) 
Fazekas László komáromi ref.lelkész: du. fi. 
Pintér Károly; VII. Városligeti fasor 17. de. 
fél 10. (családi) Muntag Andorné; de. II. 
(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; VIII. Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Tamás IX. Thalv Kál
mán ú, 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.) 
Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy 
Erzsébet; du. 6. Csepregi András; XI. Né
metvölgyi út. 138. de. 9. Csepregi András; 
Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. II. de. 9. 
(úrv.) ; de. 11. (úrv.) Jaakku Launikari 
finn lelkész; 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. Nagytempíom de. 10. 
Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI. 
Hősök tere de. 10. dr. Börönte M árta; Cin- 
kota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. dr. 
Selmeczi János; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 
24. de. 9. dr. Selmeczi János; Rákoshegy, 
XVII. Tessedik tér de. 9. Kosa László Rákos
csaba, XVn. Péceli út 146. de. 9. Fűke Sza
bolcs; Rákoskeresztúr, XVD. Pesti út 111. 
de. fél 11. Kosa László Rákosliget, XVII. 
Gózon Gy. 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. 
Havasi Kálmán; Kispest, XIX. Templom tér 
1. de. 10. Széli Bulcsu; XIX. Kispest, Hungá
ria út 37. de; 8. Széli Bulcsú; Pestszenterzsé- 
bet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri János 
Sámuel; Csepel, XXI. Deák tér de. fél U. 
Lehoczky Endre; Budafok, XXII. Játék u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. Solymár Gábor

\

HÚSVÉT UTÁNI MÁSODIK (MI- 
SERICORDIA DOMINI) VASÁR
NAPON az oltárterítő színe: fehér. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Jn 
21,15-19; az igehirdetés alapigéje: lP t 
5,1-5.

ÖRÖM HÍR címmel közvetít evangé
likus műsort a TV 1. április 30-án vasár
nap 15.30 órakor. Közreműködnek: 
Bodrog Miklós, Gáncs Aladár, 
dr. Prőhle Károly és Nagy László.

Szlovák vallásos félórát közvetít a 
Kossuth Rádió URH adója minden 
szombaton 18.30-kor, evangélikus áhí
tattal.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZ1Ó: 18.00-tól, a 41 m-es rövidhullá
mon, 7115 kHz

április 29. szombat: Micsoda az egy
ház? -  rádiós hittan 

április 30. vasárnap: A csend jutalma 
-  Tóth Attila áhítata

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

HAZAI ESEMÉNYEK
\

DEÁK TÉRI ORGONAZENÉS 
ÁHÍTAT

április 30-án, vasárnap 18 órakor 
ECKART SCHLANDT 

a brassói Fekete-templom 
orgonistája orgonái.

A KIE-szeniorok köre április 29-én, 
szombaton de. 10 órakor tartja össze
jövetelét a Józsefvárosi Gyülekezet ter
mében, Salétrom u. 5. sz. alatt.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén május 14-én délután 4 
órakor a pesthidegkúti református 
templomban (II. Hidegkúti út 64. sz.) 
„Levelezős misszió gyermekek között” 
címmel Czövek Olivér református jelki- 
pásztor, zsinati tanácsos tart előadást.

BUDAPEST-CSEPEL 
Április 30-án, vasárnap du. 5 órakor 

orgonahangversenyt ad Sipos István 
szekszárdi orgonista, a csepeli temp
lom új orgonájának egyik építője. Mű
soron J. S. Bach, Händel, C. Franck, 
Liszt, Stradella, Marthesi, Eszterházy 
Pál és Pikéthy művek. Szólót énekel: 
Sepsy Katalin.

Május 2-án, kedden du. 5 órakor 
Protestáns Szemle-est lesz a MPKE 
rendezésében. Beszélgetés szerkesztők
kel és szerzőkkel. (OMIKK klub, 
VIII., Múzeum u. 17.)

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája április 30-án, vasárnap 
este: Imádkozzunk a börtönben élők 
családjaiért, hogy nélkülözéseik, szen
vedésük jó  irányba változtassa a fogva 
tartott szívét és törekvését!

Az OPNI Valláslélektani Osztálya 
kétéves, továbbképző Valláspatológiai 
szemináriumot (a hitélet és a lelki be
tegségek kölcsönhatása és keveredése) 
szeretne indítani orvosok, pszichológu
sok, lelkészek és a lelki sérültekkel fog
lalkozó szeretetszolgálatosok komo
lyan érdeklődő munkatársai számára.

A Valláslélektani Osztály alkalmazni 
tud szakképzett nővéreket és ápolókat, 
akik hitbeli kérdések iránt nyitottak.

Mindkét témában jelentkezni vagy

érdeklődni dr. Sülé Ferenc főorvosnál 
lehet: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 
116. Tel: 176-0922/260.

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet tavaszi előadássorozatot tervez. 
Első előadást május 2-án, kedden tart
ják az Intézetben: 1091 Budapest, Kál
vin tér 7. II. em. (Bejárai az udvar 
felől). Az előadás de. fél 10 órakor kez-\ 
dődik és bibliamagyarázatokkal, elő
adásokkal du. 6 óráig tart. Téma: a 
missziói parancs és a nagy parancsolat 
tartalmának igazi megértése. Minden
kit szeretettel hívnak és várnak. (Lehet
séges kb. 200,-Ft-ért közös ebéden 
részvétel.) További tájékoztatást 216- 
2054 telefonszámon adnak.

Nürnberg -  Böjt I. vasárnapján Sze- 
bik Imre püspök prédikált Saint-Scbald 
evangélikus gyülekezetében. Ezen a va
sárnapon nyitotta meg a Bajor Evangé
likus Egyház a Kelet-Európai Egyhá
zak megsegítésének akcióját a 13. szá
zadban épült templomban. Claus Jür
gen Roepke egyházfőtanácsos meleg 
szívvel ajánlotta a hívek figelmébe, 
imádságába és áldozatkészségébe ma
gyar evangélikus egyházunkat is.

*

M arkt Einersheim -  A felső bajoror
szági városban az egyházmegyei zsina
ton tartott előadást Szebik Imre püs
pök a bajor-magyar történelmi és jelen
beli egyházi kapcsolatokról.

Verasztó János és Verasztóné Ma
gyar Melinda új telefonszáma: 06/60/ 
457-360

Apróhirdetés
Aranyozott facsillár eladó. Lengyel Ottó 

aranyozó Balassagyarmat, Rákóczi út 75. 
Telefon: 06/35/311-067

Fiatal, lakással rendelkező, értelmiségi há
zaspár vagyunk. Jelenleg óvodás korú gyer
mekeink majdani lakásáról szeretnénk gon
doskodni azzal’, hogy életjáradéki szerződést 
kötnénk idős személlyel. Jelige: „Segítsük 
egymást” .

Leinformálható keresztyén ifjú pár Buda
pesten lakásmegoldást keres. Cím: Hack Já
nos 1173 Kis u. 4. 1/4.

ISKOLA- és 
IRODABÚTOR

•  iskolák,
•  irodák,
•  könyvtárak,
•  diákotthonok,
•  szoc. otthonok 
komplex bútorozása
1065 Budapest, Hajós u. 13/15. 
(az Operaház mellett)
Telj fa x :  111-0636, 131-8455

1995. július-augusztusában nyíló solymári 
Mátyás Király Nyugdíjas otthonba még sza
bad lakrészek leköthetők. Érdeklődni: Hét
főn és szerdán 9-12 óráig. Tel.: 1354-332

ÜLLŐI ÚTI régiségbolt vásárol: bútort, 
festményt, üveget, porcelánt, ezüstöt és bi
zsut. Tel: 114-0106 vagy 217-9010.

Leinformálható középkorú asszony, idős 
nőbeteg vagy gyermek felügyeletét vállalja. 
Tel: 178-1963.

MUSIMA CLASSIC márkájú gitárt kere
sek megvételre -  jutányos áron. Cím : Evan
gélikus lelkészi hivatal 8484 Nagyalásony

Evangélikus

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÄLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Clllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 

S zed és:
Fényszedő Központ Kft.
(940083/20)
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 dij: fél évre 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Minden örömben ott a bánat, 
a születésben az ébredő halál, 

a virág kelyhében a kereszt, 
a kereszt kráterében a fény, 

a halál csokrában a feltámadás 
Csanád Béla

A TARTALOMBÓL

ÚJ FELÜGYELŐT VÁLASZTOTTAK 
SZENTANTALFÁN

MEGOSZTOTT ÖRÖM

AUSZTRÁLIÁBAN JÁRTAM (3).

FELNŐTTEK KONFIRMÁCIÓJA (II.)

DSIDA JENŐ

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ö véd engem, nem ér semmi bánat! 
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad. 
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban 
-  itt e földön senki sem szerethet jobban! -

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem — milyen sok az árva,
A ki oltalmadat, vigaszodat várja.

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, álld meg

szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!

Halld meg jó  Istenem, legbuzgóbb imámat: 
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

ANYÁK NAPJÁRA
A Biblia egy-egy jeles alakjá

nak édesanyja, szelíden meghú
zódik naggyá lett germeke ár
nyékában. Isten helyezte őket e 
tiszteletreméltó helyre.

Május első vasárnapján, az ő 
napjukon, gondoljunk néhá- 
nyukra, hátha példájukból 
fény árad mai, árnyékos sorsú 
édesanyákra.

Anna -  Sámuel édesanyja -  
akart, vágyott anyává lenni.
Nem fogadta el a rá kiszabott 
sorsot. Gyermektelenségének 
keserű könnyei, az éveken át 
tartó hiábavalónak tűnő imád
ság, végül meghozta gyümöl
csét. A megérkezett ajándék, 
rögtön az Ajándékozó iránti 
hálára indítja a boldog édesa
nyát.

Anna arra tanít minden 
édesanyát, hogy az élet továb
badásakor kikerülhetetlenül az ajándékozó Is
tennel találkoznak.

Jókébed -  Mózes édesanyja -  a biztos halálra 
szülte fiát. Nem felelőtlenség a gyermekvállalás 
egy ilyen korban? Van-e nagyobb hatalom, mely 
legyőzheti a fáraó sátáni politikáját? Igen van. 
A leleményes szeretet. Normális körülmények 
között istenkísértésnek tűnne, amit tesz a meg
rettent szívű anya. De különleges helyzetekben, 
különleges Isten áldása is. A kis Mózes megfor

dul néhány érzékeny asszony kezében és vissza
kerül anyja kebelére, hogy ott ne csak a tápláló 
tejet szívja magába, hanem az ÚR hatalmas 
tetteivel is barátkozzon nyiladozó értelme.

Jókébed arra tanít minden édesanyát, hogy a 
leglehetetlenebb körülmények között is van ér
telme vállalni és nevelni gyermeket a szeretet 
leleményével.

Mária -  Jézus édesanyja -  nem egy az asszo
nyok láncolatában, ő t, különleges elhivatottsá

ga, valóban minden édesanya fölé emeli. Neki 
adatott egyedül, hogy valamennyiünk Megvál
tóját hordozza testében. József felesége nemcsak 
édesanyák számára példa. Ahogyan Isten akara
tát engedelmes nyitottsággal fogadja, ahogyan 
óvja gyermekét az őrült Heródessel szemben, 
ahogyan közösen teszik meg a templom felé 
vezető első lépéseket, ahogyan elereszti a fel
nőtté lett Fiút megváltói munkájának elkez
désére és ahogyan utolsó útjára elkíséri -  
minden hívő ember számára megrendítő min
ta.

E három példás édesanya mögé bújva ta
pintatlanság lenne nem megemlíteni azt a 
helyzetet, amelybe éppen ezekben a hetekben 
kerül számos anya és családja. A szociális 
megszorító intézkedések e sorok íróját és csa
ládját is érzékenyen érintik. Bizonyos, hogy 
sokan lehetetlen helyzetbe kerülnek.

De talán a bibliai példák is arra mutatnak: 
Isten nem véletlenül engedi a nehéz helyzete
ket. Ilyenkor derül csak ki igazán, micsoda 
érték anyának lenni.

Köszönjük meg valamennyien, gyermekek, 
hogy talán lehetetlen körülmények között, de 
mégis életet kaptunk. Köszönjük meg mind
azt, ami csak felnőtten lesz nyilvánvalóvá. 
A leleményes szeretet számtalan jelét, ami 
olyan természetesnek tűnik. Az életre szóló 
példákat, melyek nélkül csak botorkálnánk 
az életben.^
. Kedves Édesanyák! Isten áldjon benneteket!

Verasztó János

Ismét találkozhatunk
Örömmel szólítom meg azokat a kedves, ismeretlenül 

is ismerős testvéreket, akik az elmúlt évben részt vettek 
egyházunk Missziói Bizottsága által szervezett országos, 
és területi csendesnapon. Tavaly november 5-6-án Irsán 
és Pilisen volt alkalom arra, hogy az ország minden részé
ből érkezett testvérek átéljék az Űr Jézus Lelkének közös
séget épitő és formáló hatalmát. December 3-án pedig a 
8 körzetre osztott ország 8 gyülekezetében egyidőben, egy 
igeszakasz alapján, egy imádságot móndva volt lelki kö
zösségben majd 2000 evangélikus. Reménység szerint 
ezek a találkozók hitbeli erősödést, gazdagodást jelentet
tek mind az egyes résztvevők számára, mind azoknak a 
gyülekezeteknek is, ahonnan a résztvevők érkeztek.

Örömmel szólítom meg tehát azokat, akiknek áldott 
emléket jelentenek a fent említett találkozók, de azokat is, 
akik tavaly nem tudtak ezeken részt venni. A Missziói 
Bizottság ebben az évben is megrendezni kívánja mind a 
területi, mind az országos találkozót is. Kisebb változá
sok azonban a tavalyi alkalmakhoz képest lesznek, ame
lyekre ezúton is fölhívom a figyelmet. Az első változás, 
hogy a két csendesnap időben távolabbra került egymás
tól, 5 hónap választja el a két rendezvényt. Az országos 
csendesnap október 20-21-én lesz Nagytarcsán, az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókat majd még időben olvashatják 
e lap hasábjain. A területi találkozók tehát tavasz végén, 
május 20-án, egy szombati napon kerülnek megrendezés

re. Az elmúlt évben voltak olyan körzetei az országnak, 
ahonnan csak nagy távolságot utazva lehetett a 8 házi
gazda gyülekezet egyikét elérni. Ezért ebben az évben már 
12 körzetre osztottuk az országot, 12 helyen várják a kör
nyék gyülekezeteiből érkezőket. Köszönjük Aszód, Ba
lassagyarmat, Békéscsaba, Budapest-Angyalföld, Cső
vár, Gyenesdiás, Győr-Nádorváros, Kiskőrös, Miskolc, 
Nyíregyháza, Szekszárd és Szombathely gyülekezetei
nek, de a csendesnap minden szervezőjének, az igehirde
tőknek minden fáradozást, azt pedig a mi Urunknak, 
hogy időt és lehetőséget ad a megtérésre, újulásra, hitünk 
építésére, a közösség gyakorlására.

Az ajándékot, sok ember fáradozását azzal köszönhet
jük meg a legméltóbban, hogy résztveszünk a területi ta
lálkozón.

Ha Magyarország térképére berajzoljuk a fenti gyüle
kezetek helyét, látjuk, hogy nem lehetetlen a legközelebbi 
találkozó színhelyére elutazni. A lelkészi hivatalokban 
szívesen adnak felvilágosítást, ki hová, melyik találkozó
ra készüljön, s milyen lehetőségek vannak az utazásra.

Ez az év döntő, mert vagy egy szép és hasznos 
hagyomány születik, vagy egy ígéretes kezdeményezés 
hal el. Az előbbire szavazok, tehát találkozzunk má
jus 20-án!

Sztojanovics András

M EG LÁ TO G A TTÁ K
E G Y H Á Z U N K A T ...

Április 19-23 között a Bajor Tartományi Egyház 
hivatalos küldöttsége látogatott hazánkba. 

Hermann von Loewenich püspök és felesége, 
Claus-Jürgen Roepke egyházfőtanácsos és 
Friedrich Nägelsbach egyháztanácsos. 

Látogatást tettek mindkét egyházkerület terüle
tén néhány gyülekezetben, központi egyházi in
tézményekben, a Teológiai Akadémián és a Fa
sori Gimnáziumban. A látogatás eseményeiről 
következő számunkban beszámolunk.

*

Hivatalos látogatásra rövid időre érkezett ha
zánkba a Lutheránus Világszövetség múlt évben 
megválasztott új főtitkára

dr. Ishmael Noko.

Kíséretében volt dr. Görög Tibor Európa- 
titkár is. Fogadta őket Horn Gyula miniszterel
nök és megbeszéléseket folytatott egyházunk 
vezetőivel. A nap eseményeiről ugyancsak kö
vetkező számunkban adunk részletes tájékozta
tást.

A keresztyén hit és az emberi ellenségeskedés Amiről nem szabad hallgatni
A fenti címmel rendeznek ökume

nikus konferenciát augusztus 21-27- 
ig Kecskeméten. Az előkészítő tár
gyalások folynak és ennek kapcsán 
sajtótájékoztatón ismertették a kon
ferencia várható programját és lehe
tőségeit. A tanácskozáson a MEÖT 
elnöke, dr. Harmati Béla püspök és 
dr. Seregély István, a Katolikus Püs
pöki Kar elnöke is részt vett. Hazai 
viszonylatban valamennyi keresz
tyén egyház és közösség csatlakozni 
készül a konferenciához. Emellett 
még az Egyesült Államokból és Né
metországból jönnek teológusok, ér
telmiségiek, hogy ebben a témában 
beszélgessenek és közös álláspontot 
alakítsanak ki.

Az USA protestáns egyházainak 
Nemzeti Tanácsa 37 egyházközös
séget képvisel, mintegy 49 millió hí
vőt. Egy kisebb csoportjuk Közép- 
Kelet Európa problémáit kíséri fi
gyelemmel s úgy látják, e térségben 
felerősödött a nacionalizmus. Nem 
szabad megengedni, hogy vallásos 
ideológiával vegyítve keressék iden
titásukat e népek. A németországi 
keresztyénség viszont abban a té
makörben gondolkodik; hogyan le
het kiküszöbölni a nacionalizmust

és a mi litarizmust és ebben mit se
gíthet a keresztyének hite.

Jelentős alkalom lehet ez a kon
ferencia, ahol katolikus, ortodox, 
protestáns testvérek jönnek össze és 
beszélik meg, mit tegyenek 5-6 év
vel a politikai változások után az 
etnikai fellángolások csitításában. 
A nyugati segítségnyújtás nem lehet 
csupán anyagi, legyen az lelki és 
erkölcsi is. Reménység szerint itt 
találkozhatnak jelenleg még konf
liktus helyzetben élők képviselői és 
kapcsolatot építhetnek, gyűlölet 
helyett a megértés és a béke felé 
orientálódhatnak. Ennek a térség
nek izgalmas kérdéseit veti fel a 
konferencia majdani tagjainak: a 
népek identitáskeresését, a más
sághoz való viszonyulást, az egy
ház univerzalitását és a nemzeti 
keretekben való élést, az egyhá
zaknak a nem keresztyén közössé
gekkel, világvallásokkal való gyű
löletmentes együttélését és ugya
nakkor a missziói parancs teljesíté
sének kötelezettségét. Egy mon
datban összefoglalva: M t 5,44 jé- 
zusi parancsát kell mai életünkre 
megfogalmazni: „Szeressétek el
lenségeiteket. ..”

„ É rintettek vagyunk. Jobban, 
m int gondolnánk" -  ez a gondo
lat fogalmazódott meg a rákbe
tegek csendesnapján, amelyet a 
kelenföldi gyülekezet szerve
zett betegek, gyógyultak szá
mára, valamint* mindazoknak, 
akik érdeklődnek e betegség 
iránt. A résztvevők igen kis 
száma jól tükrözi hozzáállá
sunkat ehhez a kérdéshez: nem 
szívesen hallunk és beszélünk a 
rákról. Talán mert félelmeinket 
úgy próbáljuk elhessegetni, 
hogy nem veszünk tudomást 
róla. Pedig ma Magyarorszá
gon minden ötödik ember rák
ban hal meg(!).

Mindenkit érint ez a beteg
ség, hiszen nincsen olyan em
ber, akinek a családjában, is
merősei között ne lenne rákos, 
vagy ne halt volna meg valaki 
rosszindulatú daganat követ
keztében. Miért van mégis, 
hogy nem akarunk figyelni erre 
a betegségre? Miért tabu a rák? 
Sokszor az orvos is zavarba 
jön, ha betegével azt kell közöl
nie: daganata van. Sok a kér
dés, a fehér folt ezzel a beteg

séggel kapcsolatban. De még 
több félelem, szorongás van az 
emberben: vagy nem akarunk 
tudomást venni arról, hogy a  
rák létezik és szedi áldozatait, 
vagy nem tudjuk elhinni, hogy 
a rosszindulatú daganat diag
nózisa ma már nem halálos íté
let. Mert VAN ESÉLY a gyó
gyulásra ! Az idejében felismert 
rák közel 100%-os eséllyel gyó
gyítható.

De azt is el kell mondani, 
hogy a rosszindulatú dagana
tok kialakulásáért nagymér
tékben felelős az ember is. 
Az élethez való viszonyunk 
befolyásolja, hogy megbeteg- 
szünk-e vagy sem.

Két fontos dolgot kell 
szem előtt tartanunk. Az első 
a Biblia figyelmeztetése: 
„M inden szabad  nekem , de 
nem  minden használ."  (lK or 
6,12) Sok olyan dolgot meg
tehetünk, amelyek csak pilla
natnyilag segítenek át ben
nünket egy nehéz helyzeten, 
esetleg egyszerűen csak kelle
mesebbé teszik az életünket; 
vagy éppen csak rászoktunk

és nem tudjuk, vagy nem 
akarjuk abbahagyni (pl. ciga
retta, alkohol, egészségtelén 
ételek és italok), de hosszú 
távon egészség- és életrombo
lónak bizonyulnak. Ezek a 
tényezők akár hússzorosára 
is növelhetik a megbetegedés 
kockázatát. Föl kell tennünk 
a kérdést magunknak: Min
dent lehet, de megéri-e?

A másik fontos dolog, 
hogy ne hanyagoljuk el ma
gunkat: járjunk rendszeresen 
rákszűrésre és végezzük el 
magunkon azokat a vizsgála
tokat, amelyek nagyon fonto
sak a daganatok korai felis
merésében.

Az életet, az egészséget Is
ten adta nekünk, de nem 
azért, hogy legyen mit rom
bolnunk, hanem azért, hogy 
legyen erőnk és lehetőségünk 
betölteni azt a feladatot, amit 
Isten reánk bízott. A gyerme
keknek szükségük van az 
édesanyjukra és az édesap
jukra, a férjnek a feleségére, 
a feleségnek a férjére, a bará
toknak a barátra. Sokszor a

felelőtlenség az oka a tragé
diának. Ezért kell jobban 
odafigyelni önmagunkra és 
azokra, akik körülöttünk él
nek.

A rákról beszélni kell, és 
tenni kell ellene. Ma még ide
jében tehetünk valamit, de le
het, hogy holnap már késő 
lesz!

Akik részt vettek Kelenföl- 
dön a rákbetegek csendesnap
ján, sok olyan dolgot hallhat
tak, amelyek segítenek eliga
zodni a kérdések és félelmek 
között, és amelyek erőt adnak 
ahhoz, hogy tudjunk, merjünk 
szembenézni azzal a titokzatos
nak vélt betegséggel, amelynek 
a neve: rák.

Ha bármilyen kérdése van a 
témával kapcsolatban, ha félel
me van, amit nem tud vagy 
nem mer megosztani senkivel, 
vagy ha csak többet szeretne 
tudni erről a betegségről, kér
jük íijon! Szakemberek segítsé
gével megpróbálunk választ 
adni a kérdésekre, tanácsot ad
ni a felmerülő problémákra.

Sánta Anikó



Evangélikus Élet 1995. m á j u s  7.

GYERMEKEKNEK F I A T A L 0 K N A K

N agyon megbántott!
Én haragosan néztem rá,
ő meg zavartan nézett vissza.

*

Valaki csöngetett...
Én nyitottam ki az ajtót. M osolyogva.
Ő  volt az, és ő is m osolygott.
Szívélyesen kezet rázva váltunk el.

*

Köszönöm, Uram , hogy találkoztam  vele.

ISTEN A METRÓN

BIBLIAI „K I-K ICSO DA”

Poncius Pilátus
Palesztina, a vidék, ahol Jézus élt, abban az idő

ben a hatalmas Római Birodalomhoz tartozó ki
csinyke tartomány volt csupán. A római császár 

Y  érdekeit birodalomszerte helytartók képviselték, 
\p lyan  emberek, akiket a császár küldött, hogy az ő 

neyébeiKirányítsák a rájuk bízott területeket.
Poncius Pilátus is egy ilyen helytartó volt. 

A császár Júdeát bízta rá. Amikor átvette a meg
bízatást, biztosan nem is sejtette, milyen világra
szóló események részesévé válik a távoli, poros 
tartományban.

Pilátus nem volt kimondottan jóindulatú politi
kus. Azzal, hogy nem tartotta tiszteletben a zsidók 
törvényeit, és nem voh figyelemmel érzékenységük
re, több alkalommal véres összetűzések okozójává 
vált. Amikor például vízvezetéket építtetett Jeru
zsálemben, a zsidók megkérdezése nélkül elvett a 
jeruzsálemi templom kincseiből. Egy másik alka
lommal a második parancsolat megsértésével oko
zott nagy felháborodást. A zsidóknál ugyanis tilos 
volt az állatokat és az embereket képpel vagy szo
borral ábrázolni. Ez volt az úgynevezett képtilalom, 
amelyet a második parancsolat szavaival indokoltak: 
ne csinálj magadnak faragott képet. Pilátus viszont 
Tibériusz császár képével díszített aranypajzsokat 
függesztett Heródes palotájának falára, és katonái 
sast ábrázoló hadijelvényeket vittek magukkal, ami
kor bevonultak Jeruzsálembe. Ezeknek az összetűzé
seknek is köszönhette, hogy a zsidók nem nagyon 
szerették őt. De Rómába is eljutott az esetek híre, és 
ez nem tett jót Pilátusnak.

Júdeábán halálos ítéletet nem mondhatott ki más, 
csak a római hatóság képviselője. Ezért, amikor a 
zsidó nagytanács elhatározta, hogy Jézusnak meg kell 
halnia, Pilátushoz vitték, hogy ő mondja ki az általuk 
kívánt ítéletet. Pilátus semmi bűnt nem talált Jézus
ban, sőt, szívesen szabadon engedte volna. Úgy pró
bálta menteni, hogy a jelenlevő zsidókat választás elé 
állította: kit bocsásson inkább szabadon, Jézust, vagy 
Barabbást? Amikor a nép Barabbást választotta, vi
zet hozatott, és jelképesen megmosta a kezét, ezzel 
mutatva, jelezve, hogy nem érzi magát felelősnek Jé
zus elítélésében.

Megtehette volna, hogy ebben a kérdésben is ellent
mond a zsidóknak, mint a vízvezeték, vagy a hadijel
vények dolgában. De jobban félt attól, hogy elveszíti 
a hatalmát, és attól, hogy egy újabb félrelépéssel elve
szítheti a császár bizalmát, mint amennyire az iga
zsághoz ragaszkodott. így végül kiszolgáltatta Jézust 
a katonáknak, hogy feszítsék keresztre.

Nem csak Pilátus számára kérdés, hogy melyik utat 
válassza, amikor az érdek és az igazság között kell 
dönteni. Sokszor nekünk is meg kell vívnunk ma
gunkban ezt a harcot. Te hogyan döntesz hasonló 
helyzetben?

FERI B Á C SI JÁ TÉK A I

„Hol van megírva?”

L

Ezt az ismert mondatot kellett megtalálnotok az 
Újszövetségben. Hétről hétre megadtam egy-egy 
magánhangzót, amely a keresett igében szerepelt. 
A játék négy héten keresztül tartott. Azok, akik 
hamar rábukkantak a helyes megfejtésre, hétről 
hétre plusz kérdésekre is válaszolhattak.

A plusz kérdésekre a válaszok a következők vol
tak:

A fenti mondatot az angyal mondta az üres sírhoz 
érkező megdöbbent asszonyoknak. Jézus keresztje a 
Golgotán állt, a szó jelentése pedig „Koponyahely”. 
Júdás harminc ezüstpénzt kapott az árulásért. Án- 
nás pedig az apósa volt Kajafásnak.

A helyes megfejtők neveit és pontszámát lapunk 
egy későbbi számában olvashatjátok majd.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

Második állomás

Kilenc óra volt, a reggeli csúcsforgalom véget ért, 
és már csak néhány ember lézengett az állomáson. 
Isten leült egy padra, 
hogy egy kicsit kifújja magát.
Kíváncsi tekintettel vizsgálta a padot, 
mert valamikor ácsként működött, 
és kitűnően ismerte a famegmunkálás titkait. 
Ujjaival végigsimította a támlát, 
s elismerően bólintott:
Aki készítette -  gondolta magában -  
szintén jó  szakember lehetett.

Egyszerre csak odaült a padra
egy elegáns, de túlságosan kicicomázott fiatal nő.
Hely volt bőven, mégis közvetlenül
Isten mellett helyezkedett el,
Istennek azonban a szeme sem rebbent,
nem először találkozott ilyenekkel,
sőt még a menyországban is van belőlük elég,
és általában -  rossz hírűk ellenére,
és a többiek megdöbbenésére -
szinte mindannyian a jóféle helyeket foglalják el.

A nő, arca púderozása közben, 
a tükrében vette észre szomszédja tekintetét, 
amely belehatolt a szivébe, 
és belelátott legrejtettebb gondolatai közé.
És elcsodálkozott, mert ebben a tekintetben 
a megvetésnek még egy szikrája sem volt.

Visszahelyezte táskájába a tükröt, 
és megint ránézett a mellette ülő idegenre, 
hogy meggyőződjön arról, 
jól látta-e, amit az imént látott.
Aztán hálás, alázatos és beismerő mosollyal 
rámosolygott Istenre, majd felállt, 
s szívében új éneket dúdolgatva távozott.

Egy másik fiatalasszony telepedett a padra,
vele volt gyermeke is,
s mint általában a kisfiúk,
nyugtalanul fészkelődve
aprópénzért nyaggatta anyját,
hogy cukorkát vegyen az automatából.
Az anya nemet mondott először,
nemet másodszor és harmadszor is,
de végül a gyerek kezébe adta a pénzérmét.
Isten nem lepődött meg, hisz régtől fogva tudta, 
hogy aki kér, az kap, aki keres, talál, 
és ajtót nyitnak annak, aki kitartóan kopogtat, 
de újra és újra csodálta a gyermeki bölcsességet, 
amelyet oly kibírhatatlannak és elviselhetetlennek 
találtak annak idején az apostolok.

Humorzsák
-  És tisztelendő bácsi! Vannak állatkolostorok is? — 

kérdi Tamáska a hitoktatót.
-  Nincsenek.
-  Na de akkor hol laknak az állatbarátok?

*

-  Gabi, szerinted tényleg szerencsétlenséget jelent 
fekete macskával találkozni? -  kérdezi a hitoktató.

-  Az egerek számára minden bizonnyal.

(R észlet)

Emlékezett az egykori kicsinyekre, 
milyen csökönyös kitartással kérték 
hol a fügét, hol pedig a fürt szőlőt 
annak a kis csoportnak a tagjaitól, 
amely faluról falura járva 
hirdette az embereknek az örömhírt.

A gyerek visszajött az automatától 
egy marék cukorkával,
odaállt Isten elé, s a zavar legkisebb jele nélkül 
belenézett a szemébe:
-  Tudom, ki vagy — szólt -  láttalak a hittankönyvemben is, 
de a képen nem nézel ki ilyen prímán, mint a valóságban. 
Kérsz egy cukorkát?
Isten elvett egy karamellát, 
a fiú meg -  köszönetét sem várva -• 
visszatért anyjához a pad másik végére.

A gyerekek -  töprengett Isten -  
mindig rögtön felismernek, 
adnak és nem várnak viszonzást.
Ezért is mondtam annak idején, 
hogy aki nem olyan, mint egy kisgyermek, 
nem juthat be az én országomba.

Gilbert le Mouel
♦

Isten a metrón -  talán először kicsit furcsa gondolat ez. Mit 
keres Ő ma, most, ott lenn a fold alatt? Találkozásokat, kapcso
latokat! No, nem az átszállásokat és a csatlakozásokat, mint 
kapcsolatokat; hanem azokat, amiket az emberek szívük mélyén 
kötnek vele. O ott van, még a metróban is, hiszen megígérte: 
veletek vagyok. És aki találkozik vele, akivel O találkozik, már 
nem folytathatja útját úgy tovább, ahogy eddig tette. Ez a könyv, 
amiből ezt a részletet olvashatjátok, ilyen találkozásokról szól; 
arról az Istenről szól, aki ma is, így is keresi az embert.

„Az értékőrzés bölcsessége -  a megújulás 
bátorsága!”

ÖKUMENIKUS IFJÚSÁGI TÁBOR 
1995

Kedves Fiatalok!
Idén nyáron újra rendezünk

Ökumenikus ifjúsági tábort.
Mátraházán, a Református Lelkészüdülőben. 
Mindazokat a 16 évesnél idősebb fiatalokat hívjuk 

nagy szeretettel, akik szívesen töltenek együtt néhány 
napot jó levegőn, szívesen beszélgetnek, énekelnek, ki
rándulnak testvéri társaságban.

Az ifjúsági tábor fő témája: értékőrzés bölcsessége lP 
-  megújulás bátorsága.

E téma megbeszélését az alábbi előadások vezetik be :
-  Zsinati egyház lett a katolikus egyház ?
-  Matolcsy Kálmán római katolikus lelkész
M it gondolunk ma Calvinról, és mit mondana ma 

Calvin rólunk?
-  Páll László református lelkész
-  Ráismerne-e Luther a Magyarországi Evangélikus 

Egyházra ma?
-  Verasztó János evangélikus lelkész
-  M it szólna Hubmayer a mai baptista egyházhoz ?
-  Kulcsár Ferenc baptista teológus
-  A Weslyanus evangéliumi emberkép
-  Dr. Hecker Frigyes metodista szuperintendens 
Gyertek velünk! Ismerjük meg egymást jobban -  s

talán magunkat is!
Időpont: augusztus 14. du. 5 óra -  18. du. 2 óra. 
Jelentkezni a 2000,- Ft-os részvételi hozzájárulás 

befizetésével, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa címén: 1026 Budapest, Bimbó u. 127. Tel:- 
176-48-47, június 20-ig lehet.

A jelentkezőket a részletes programról, az üdülő 
megközelítéséről és további tudnivalókról írásban tájé
koztatjuk.

A személyes találkozásig köszöntünk testvéri szere
tettel:
Dr. Bóna Zoltán sk. * Bízik Zsófia

M EÖT főtitkár EYCE nemzeti megbízott

Hogyan és miért kerültem börtönbe ?T )  őrt önbe senki se ju t  önszántából. Én sem 
1 3  önszántamból kerültem  a M arkóba. Tiszte

lettel gondoltam mindig egykori bázeli professzo
romra, Barth Károlyra, a k i idős korában szinte 
kizárólag csak a bázeli fegyházban prédikált. 
A  csípős nyelvű bázeliek m eg is jegyezték: úgy 
látszik, ha a professzor igehirdetését akarjuk hall
gatni, le ke ll csukatni m agunkat. Nem  tudtam  
elképzelni magam börtönben szolgáló lelkészként.

fisz az igazság, hogy tulajdonképpen könyv
kötőként kerültem börtönbe. Görög Tibor
nak, egyházunk börtönmisszióval megbízott 
lelkészének ugyanis tudomására jutott, hogy 
öreg fejjel, hobbiként, könyvkötéssel foglal
kozom. Arra kért, hogy könyvkötésre tanít
sam a rabokat. Az istentiszteleti és bibliaköri 
szolgálatok mellett a rabok hasznos foglal
koztatására is gondolt. Vetélkedőket szerve
zett. Alkalmat biztosított röplabda játékra. 
A Soros alapítvány segitségével varrógépeket 
szerzett be s varrótanfolyamot indított bejáró 
szakoktató közreműködésével. A könyvkötés 
bonyolult. Helyette elvállaltam, hogy doboz
készítésre tanítom meg a rabokat.

A 203-as cellát bízták rám, később a 205- 
öst is. 15-19 éves fiúk. Egy éve, másfél éve 
buktak le. Több hónapot töltöttek kemény 
rendőrségi fogdában. Onnan kerültek ide. Át
menetileg tartózkodik mindenki a Markóban. 
Tárgyalásra és ítélethirdetésre várnak. Sokáig 
kell várni. Néha egy évig. ítélethozatal után 
többnyire szabadulnak. Előtte rendkívül 
nyugtalanok. Újak kerülnek helyükbe. Kriti
kus időszak volt karácsony. Az ünnepek kö-. 
rül fokozódott keserűségük. Minden cellában 
van tévé, két mosdó, ajtóval zárható WC. 
Megpróbálják kibírni a börtönt -  és egymást. 
Sokat unatkoznak. Olvasni nincs kedvük.
____ f r n   is r>r m l t p m  K r w  f t\ n   Y.  r • h  ■ » / I' S  h  2 T r I • I 1 lr

kérdésre válaszolnom: Miért? Miért vállal
koztam rá? Őszintén meg kell mondanom, 
nem a rabok, hanem egy szép, de megvalósít
hatatlan álmom érdekében. Miközben egyhá
zunk központi könyvtárában -  kedvtelésből -  
kötögetni kezdtem a régi, többnyire elrongyo- 
lódott különféle egyházi kiadványokat, eljár
tam Akadémiánkra is. Az ottani könyvtár va
sállványain külföldi és hazai folyóiratok töm
kelegé sorakozik évfolyamonként zsineggel 
átkötve, igazán példás rendben. Bekötésük 
költségeit csak egy Krőzus tudná fedezni. 
Egy-egy évfolyam számára könnyen készíthe
tő kartondobozok gyártását kezdtem el. Ha 
ezer évig élnék, egyedül akkor se végezhetnék 
a feladattal. Közbejött azonban Görög Tibor 
kérése és az elképzelhetetlent elképzelhetővé 
tette.

Görög Tibor közreműködésével szerződést 
kötött központi könyvtárunk a Markó utcai 
börtön gazdasági hivatalával. A kartont (1 q 
7000 Ft), a munkaeszközöket és a munkadí
jat (dobozonként 25 Ft) egyházunk biztosítja. 
A gazdasági hivatal közvetítésével a munká
ban résztvevők így némi keresethez juthat
nak. Az egyik második emeleti cellát már ré
gebben kiürítették és egyházi alkalmak szá
mára asztalokkal, székekkel rendezték be. Itt 
tartják önkéntes részvétel mellett az istentisz
teleteket, és itt kezdtük el a dobozok kiszabá
sát. Az összeállítást és ragasztást cellájukban 
végezték. A metszőkéseket ugyanis nem vihe
tik magukkal a cellába. Eddig több mint 700 
doboz készült el. Mindig akadt barátom, aki 
kocsijával önkéntesen vállalta a kartonok be-
evállítását és a7 pJkés7i’i1t Hohn/nlfi-tplvitplpt

December elején a költségvetési keret kime
rült. Egy időre leálltunk a munkával. Sok tü
relmet igénylő, aprólékos munkával, belülről 
kivilágítható ún. „ádventi csillagokat” készí
tettünk papírból, 9 darabot. Szponzorokra is 
találtam. Egy ismerősömnek beszámoltam 
munkánkról. Fellelkesedett. Amit hallott, el
mesélte barátainak. 11 500 Ft-ot adtak össze. 
Csillagonként 500 Ft-ot kaptak a fiúk. 
A fennmaradt összegből anyagot szerezhet
tünk be. Mikulásra piros kartonból vala
mennyi második emeleti cella számára putto
nyokat készítettünk, s szaloncukorral töltöt
tük. A nevelőtiszteknek és az őröknek is ju
tott belőle. A csillagnak híre ment. Feltűnést 
keltett.

Csak azt mondhatom, hogy megszerettem 
és jól érzem magam a Markóban. A nevelő
tisztek, az őrök, az ajtónyitogató és ellenőr
zést végző portás, a raktáros -  mind, mind a 
legnagyobb készséggel és figyelemmel segíte
nek. Velük is el-elbeszélgetek. Olykor figyel
meztetnek: vigyázzak! Nem angyalok a fiúk! 
Mindenki tudja, hogy evangélikus lelkész va
gyok. A fiúk lelkész úrnak szólítanak, olykor 
„bácsinak”. Magázom őket. Eleinte, hogy 
meghökkentsenek, dicsekedve színezték ki lo
pásuk, betörésük históriáját. Általában a ka
land és szerzésvágy ragadta el őket. „El nem 
tudja képzelni, lelkész úr, micsoda élmény, 
amikor pajszerrel felnyitunk egy ajtót, s pilla
natok alatt gazdaggá válunk” -  mondta az 
egyik. Van sokgyermekes családban élő. 
A szegénység késztette lopásra. Vannak gyen- 
geidegzetűek. Az egyik teljesen kiborult és 
ÖSB7.• inrte_i ne.11 a \ \ (  -aitá iát Üaránsonv elun.

Jómódú család fiaival is találkoztam. Egyi
kük (középiskolás) felolvasta börtönben írt 
regénye bevezetését. Egy „új fiú”, amikor 
megtudta, hogy lelkész vagyok, kérte, mond
jam el latinul a Miatyánkot. Elmondtam, de 
kértem, írja le nekem románul. Három romá
niai is van közöttük. Evangélikus egy se. Ni- 
koláj kedvéért felolvastam Szt. Miklós püs
pök történetét Mikulás napján a Legenda au- 
rea-ból. Egy Kristóf nevű kedvéért a Kristóf- 
legendát. Mindezt munka közben. Megkér
deztem: mit álmodtak? Mire készülnek sza
badulásuk után? Ez a legnehezebb kérdés. Ők 
is kérdeznek. Mi a véleményem a jehovisták- 
ról? Milyen lesz a világ vége? Valóban élt Jé
zus? Miért szabadító? Ilyen profán kérdés is 
előjön: mit jelent és miért mondjuk „menj a 
fenébe, menj a francba”? Ezt éppen Ferenc 
kérdezte. Még a múlt évben szabadult. Lehet, 
hogy csupán erre az egy válaszra emlékezik 
beszélgetéseinkből? Ki tudja?

Próbálom fogalmazgatni: mit érhetek el? 
Miért kellett nekem is börtönbe kerülnöm? 
Talán azért, hogy valamit magammal vigyek 
a szabadságból a börtönlakók közé, s valamit 
magammal vigyek az ő világukból. Talán 
azért, hogy életüknek egy szakaszán Jézus ne
vében melléjük szegődjek és testvérükként kí
sérjem őket. Elgondolkoztatott a karácsonyi 
ünnepség. Az óbudai gyülekezet énekkara és 
ifjúsága szolgált műsorával. A fiúk lehozták 
az ádventi csillagot a földszinti nagyterembe. 
A női foglyok szépen felöltöztek és kicsinosí
tották magukat. Verseket mondtak és énekel
tek. Görög Tibor bevezető szavaiban ezt 
mondta: Nem azért jöttünk, hogy börtönt lá
togassunk, hanem mindnyájan Jézus Krisz
tushoz jöttünk, aki ezt mondta: „Fogoly vol- 
t a m  és  m e g l á t o g a t t a t o k '1'’ ? p i j --



M egalakult az Egyetem es M agyar Reform átus 
Konvent-Konzultatív Zsinat

A húsvét utáni napokban Deb- 
| recenben és Budapesten 43 ország
ban szétszóródott magyar ajkú re
formátusok képviselői gyűltek ösz- 
sze tanácskozásra. Még 1994 júni
usának első napjaiban az erdélyi 

llllyefalván 9 református egyházke- 
[rület megjelent képviselői nyilat
k o z tak  úgy, hogy össze kell hivni 
légy „Egyetemes Magyar Reformá
tu s  Zsinatot”, melynek célja a re- 

ormátus egyházi élet elmélyítése, 
őrségünk feszültségeinek enyhíté- 
e az evangélium szellemében, se- 
>ek gyógyítása. Többszöri előké

szítő ülésezés után most történt 
meg a konzultatív zsinat megalakí
tása.

Az egyetemes zsinat lelkészi el
nökévé Csiha Kálmánt, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspö
két (Kolozsvár), világi elnökké 

[Szabó Istvánt, az Emigráns Ma
gyar Református Egyház főgond
nokát (New York) választották 
meg. A zsinat székhelye Budapest

lesz, ezért szükségessé vált ügyve
zető elnök megválasztása is. Erre a 
tisztre dr. Hegedűs Lóránt duna- 
melléki református püspököt vá
lasztották meg. Az egész zsinat 
gondolatának felvetésében és meg
valósításában neki és Tőkés László 
királyhágómelléki református püs
pöknek vannak érdemei. Alelnö- 
köket is választottak dr. Mészáros 
István tiszáninneni és dr. Márkus 
Mihály dunántúli püspököt lelké
szi, és Czine Mihály valamint 
dr. Bodnár Ákos főgondnokokat 
világi alelnöknek.

A zsinat célját és feladatát Csiha 
Kálmán elnök így ismertette: 
A zsinat nem hoz kötelező egyházi 
törvényeket, célja a konfesszioná- 
lis és spirituális együttműködés se
gítése. Missziós üzenetet szeret
nénk továbbítani, hogy a szét
szórtságban élő magyar reformá
tusok egymáshoz közelebb tud
janak jutni és a szétszórtság elle
nére is meg tudjanak maradni.

Gyakorlati célkitűzésként emlí
tette meg a lelkészképzésben va
ló együttműködés, a teológiák 
„átjárhatóságának” megoldását, 
a közös istentiszteleti liturgia és 
közös énekeskönyv megalkotá
sát. Egy m ondatban így összege
zett az elnök: a konvent de
monstratív, konzultatív és repre
zentatív testület lesz. Az egyes 
egyháztestek autonóm  módon él
nek tovább, csak ajánlásokat te
szünk, amit elfogadnak vagy 
nem fogadnak el, de mindenkép
pen szeretnénk összehangolni te
vékenységünket.

Kérdésünkre válaszként kap
tuk azt is, hogy ökumenikus vo
natkozásban semmiféle változást 
nem jelent e testület létrehozása, 
mindenütt úgy, mint eddig, élik 
meg továbbra is a magyar refor
mátusok az ökumenikus közös
ségüket.

tszm.

ÍK Ü L M IS S Z IÓ I K Ö R K É P

Műhold, vagy rövidhullám?
A tömegkommunikáció korá

b a n  a műholdvevő készülékek -  
mit sem törődve a kormányok 
tiltásaival -  a legelképzelhetetle
nebb helyeken jelennek meg. így 

sván ez Pekingben, Teheránban 
|?és A1 Riyad-ban is. A műholdas 

adás a jövő útja a növekvő szá
mú keresztyén közvetítőállomá
sok számára, de ez korántsem 
jelenti azt, hogy az oly régen 
missziói m unkát végző rövidhul
lámú rádióadóknak lejárt volna 
az ideje.

A Közép-Keleti Közvetítőállo
más (KKK) nagy erőfeszítést 
tesz, hogy nemzetközi összefo
gással létrejöjjön egy 24 órás 
műholdas tv-adás, mely 350 mil
lió embernek szolgálna az arab 
országokban, Iránban és Törö
kországban. A legnagyobb aka- 

: dály, jelenleg a megfelelő anyagi 
alap megteremtése. A terveket 
számos felmérés előzte meg, s 
1996 végére szeretnének egy kor
látozott időtartam ú adást, majd 
2000-re a 24 órás programot be
indítani.

„Úgy gondoljuk, hogy ennek 
laz egyesített műsorszórásnak a 
/megvalósítása szorosan össze
fü g g  azzal, hogy mi történik 
I lenn a Földön -  nyilatkozta a 
KKK képviselője. -  Ez egy na
gyon praktikus módja a Közel
és Közép-Keleten az emberek tá
jékoztatásának, a keresztyénség

terjesztésének. A tv a fő belépési 
pont az arab világba, hiszen a 
népesség 90%-a hozzá tud vala
miképpen jutni a tv nézés lehető
ségéhez. Az első igazi lehetőség 
ez, mely segítségével szó szerint 
az emberek otthonába juthatunk 
be. Lehetőséget ad az iszlám 
kormányok szabta rendkívül szi
gorú korlátozások megkerülésé
re.”

A japán keresztyéneknek is 
megvan ez a nagyszerű lehetősé
gük, miután a tavalyi Billy G ra
ham műholdas közvetítések 
mintegy 50 templomban sikeres
nek bizonyultak. Terveik szerint 
a helyi keresztyén gyülekezetek 
is együtt működnek majd a köz
vetítő állomásokkal, s még eb
ben az évben bevezetik a heti 
rendszeres adásokat.

A műholdas közvetítés a jövő 
útja -  de milyen jövő vár a rö
vidhullámú rádióműsorokra, me
lyek évtizedeken át az egyetlen 
missziói lehetőséget jelentették?

Felmérések szerint a keresz
tyén adókat hallgatók száma vi
lágszerte növekszik (mintegy 200 
millió napi és 600 millió eseten
kénti hallgató). Csak a Távol- 
Keleti Keresztyén Rádió mint
egy 65 ezer levelet kap havonta, 
melyek közül számosban az áll, 
hogy az illetőnek sohasem lesz 
annyi pénze, hogy műholdas 
adásokhoz jusson. „Magunk

alatt vágnánk a fá t, ha nem hasz
nálnánk a rövidhullámot -  vallják 
a szakemberek -  milliók számára 
ez az egyetlen elérhető lehetőség. 
A rövidhullám nem fog  megszűn
ni. Semmi sem állíthatja meg. 
A világ legszegényebb rétegeit 
szolgálja. Csupán a technikai le
hetőségeink fognak fejlődni, ennyi 
változás várható."

Bálintné Kis Beáta

Aszód

Balassagyarmat
Békéscsaba

Bp.-Angyalföld

Csővár

Gyenesdiás-
Kapernaum
Győr-Nádorváros

Kiskőrös

Miskolc

Nyíregyháza

Szekszárd

Szombathely

EVANGÉLIKUS 
KÖRZETI 

EVANGÉLIZÁCIÓ 
Az alkalmak

10.00-16.00 óráig 
tartanak 

1995. 05. 20.
Pest megyei egyházme
gye déli része 
Nógrádi egyházmegye 
Kelet-Békési, Nyugat- 
Békési egyházmegye 
Pesti és Budai egyház
megye
Pest megyei egyházme
gye északi része 
Somogy-Zalai egyház
megye
Győr—Soproni, Fejér—  

Komáromi egyházmegye 
Bács-Kiskun, Csong- 
rád-Szolnoki egyház
megye
Borsod-Hevesi egyház
megye
Hajdú-Szabolcsi egy
házmegye
Tolna-Baranyai egyház
megye
Vasi és Veszprémi egy
házmegye

A U S Z T R Á L IÁ B A N  JÁ R T A M  (3 .)

Gyülekezeti élet
Nem tudok be

lszámolni az auszt- 
) ráliai egyházak 
I életéről. Ennyire 
L* nem ismertem meg 
[ azokat. Néhány 
i gyülekezettel való 
S találkozásomról, 
j az ott nyert tapasz- 
{ tálatokról szeret- 
I nék inkább írni.

Bármilyen szo- 
\ ros volt a konferen
c i a  programja, a 
1 vasárnapok szaba- 
\dok voltak. így tör
ténhetett, hogy a 
ihárom ott töltött 
'vasárnapon alkal- 
(mam volt öt isten- 
mszteleten, öt kü
lönböző templomban részt venni. Az egyik ezek közül 
'4 Wesley metodista gyülekezet templomában volt, ami 
az imanapi nagygyűlés résztvevőinek szolgálatával tör
tént, tehát ez nem jellegzetesen ausztráliai istentisztelet 

[volt, hanem egy szép, ünnepélyes találkozás a gyüleke
zet tagjai és a vendégek között.

Milyen gyülekezetekkel találkoztam Melbourne-ben?
Egymás felé nyitottak! Kivétel nélkül „egyesülőben 

: lévő" gyülekezetek istentiszteletén vehettem részt. Angli
kán, metodista, presbitériánus egyházak az egyesülés 
útjára tértek. Óvatosan fogalmaznak: Uniting Church: 

j egyesülőben lévő egyház, gyülekezet. (Még nem united!)
Nagyjából hasonló liturgia, ismerős énekek, a lelké- 

í szék ruházata is hasonló: fehér köntös, liturgikus színű 
[ stólával. Az egyik gyülekezetből hiányoztak a fiatalok, 

a többi kettőben minden korosztály képviselve volt.
Családias hangulat volt a jellemző! Két gyülekezetben 

is úgy kezdődött az istentisztelet, hogy a lelkésznő a 
gyerekekhez fordult, egy mesét mondott el nekik, ami 
rávezette őket a későbbi foglalkozás bibliai igéjére. 
Ének, ima után a gyerekek vezetőikkel együtt csoport- 
foglalkozásra mentek. Az igehirdetés után a gyülekezet 
tagjai elmondták, kikért kérnek imádságot, okét azután 
imádságába foglalta a lelkész. A záróének után alkalom

nőm kellett. A legtöbb kérdés az elmúlt negyven év egy
házi életével volt kapcsolatban. Csak a legfurcsábbat 
írom le: Ugye, a megszállás alatt mindenkinek oroszul 
kellett beszélni? Hála Isten, nem! válaszoltam. Úgy lát
szik, a válaszaim kielégítőek voltak, mert a végén meg
tapsoltaké.).

A másik érdekesség egy úrvacsorái istentisztelet volt 
gyermekek részvételével. Megállapítottam, hogy az ot
tani gyülekezetek „teherbíróbbak”! Nyugodtan tűrték a 
gyerekek mozgolódását (még egy-két, a bulet inbői ké
szült repülőgép is elröppent a fejek fölött). Azután a 
gyülekezet tagjai együtt vettek úrvacsorát . fiatal szülök 
kézenfogvcf, vagy éppen ölben vitték az oltár elé kicsi
nyeiket, ahol a két lelkész és két presbiter osztotta az 
ostyát és az apró pohárkákba öntött alkoholmentes sző
lőlét. Szép volt okét együtt látni! De azért sok kérdés 
támadt bennem: teljesen hiányzott az úrvacsorái liturgi
ából a gyónás, a bűn vallás és a feloldozás. De mindebből 
mit is érthetett volna a karonülő egyéves? Úgy éreztem, 
hogy bár lehet gondolkozni azon, hogy egy keresztyén 
családban felnövő gyermek számára lehetővé tegyük a 
közös úrvacsorát, elő kell azonban készíteni őket arra, 
és meg kell őrizni annak komolyságát.

Külön szeretnék megemlékezni a negyedik gyüleke
zetről! Kis magyar református gyülekezet ez vadonatúj 
templommal. A templom ökumenikus: magyar katoli
kusok és reformátusok számára épült óriási erőfeszíté
sek árán. Az építkezés mozgatója és végrehajtója egy 
fiatal magyar református lelkészházaspár: Burján Ta
más és Erzsébet. Először van lelki otthonuk a mel- 
bourne-i magyar reformátusoknak és katolikusoknak. 
De a lelkész szerint talán már túl késő! Nincs mögötte 
terheket vállaló gyülekezet. Vagy betagolódtak már 
egy ausztrál gyülekezetbe, vagy nem is akarnak tartoz
ni sehova! Pedig kár! Február I2-én, délután volt a 
magyar istentisztelet. A jelenlévő negyvenhét tagú gyü
lekezet nagyszerű igehirdetést hallhatott lelkészétől. 
Ezen az istentiszteleten ketten köszöntöttük a gyüleke
zetei: Erdélyből érkezett lelkésznő testvérem és én. 
Öröm volt a találkozás magyar testvérekkel ezen a 
távoli földrészen. Az örömöt csak az keserítette, hogy 
a magyar centrum területén lévő sportpályán, ami a 
templom szomszédságában van, körülbelül kétszáz ma
gyar piknikezett, akik tudtak az alkalomról, meghívást 
is kantok de közülük csak ketten jöttek be a templomba!

Evangélikus Élet 1995. m á ju s  7.

Új felügyelőt választottak Szentantalfán
Kis gyülekezet életének szerény 

ünnepi eseménye volt március 26- 
án a szén tan talfai templomban. Tá
vol áll attól, hogy országos érdeklő
désre tarthasson számot. Mégis sze
retnénk megosztani élményünket 
az Evangélikus Élet olvasóival, 
mert szép példája annak, hogy a 
lassan szinte elmorzsolódó apró 
egyházközségek új életre kelnek.

Szentantalfa a Balaton-felvidék 
pár száz lelkes faluja. A kicsiny, de 
nagy múltú evangélikus gyülekezet 
immár 20 éve Mencshely társegy
házközsége. A parókia Kovács La
jos lelkészünk halála óta üresen áll. 
De a kis gyülekezet nem esett szét, 
Horváth József, majd egy éve 
Gyarmati István mencshelyi lelké
szek szolgálata segített megőrizni 
hitüket és ragaszkodásukat egyhá
zukhoz. Az elmúlt néhány év új 
reményt fakasztott: jut még lelkész 
előbb-utóbb Szentantalfára, Nagy 
Lajos egykori papköltő kedves fa
lujába is. Méltó parókiával, gyüle
kezeti házzal, szépen rendbe ho
zott templómmal tudják majd fo
gadni, ha az ingatlanaikért kapott 
kártalanítási összeget jó  gazdaként 
tudják felhasználni.

Vidosa Elek, aki 3 évig töltötte 
be közmegelégedésre a felügyelői 
tisztséget, sokat fáradozott a gyü
lekezeti élet aktivizálásán és a gaz
dasági célok megvalósításán. Most 
azonban lemondott, mert decem
ber óta a nagyobb közösséget, a 
falut szolgálja, mint polgármester, 
és két tisztséget nem kíván egy kéz
ben tartani.

A kicsiny egyházközségben pe
dig volt annyi erő, hogy a nem 
kevés munkát, gondot, adó tiszt
ségre először három, majd vissza
lépés miatt két jelöltet tudott állí
tani.

Március 26-án gyűlt össze fel
ügyelő-választásra a gyülekezet.

Balról jobbra: Sólyom Gyula, az új 
felügyelő, Gyarmati István lelkész, 
Vidosa Flck. az előző felügyelő

Velük együtt vett részt az istentisz
teleten és a gyülekezeti élet jeles 
eseményén a zánkai, a nagyvázso
nyi és a nemesleányfalui egyházkö
zség több tagja.

A jelölő bizottság jelentése után 
Sólyom Gyulát választották meg 
titkos szavazással.

Az új felügyelőt Gyarmati István 
lelkész iktatta be, majd a presbite
rek, az előd, a gyülekezet, Horváth 
József nyugalmazott lelkipásztor 
és a szomszédos gyülekezetek üd
vözlései következtek. Két kisleány 
egy-egy énekeskönyvet és gyönyö
rű virágcsokrot nyújtott át az 
újonnan választott és a leköszönő 
felügyelőnek.

Sólyom Gyula a köszönő szavak 
után ígéretet tett, hogy híven szol
gálja egyházát, gyülekezetét. Leg
fontosabb teendőnek a gyermekek 
és fiatalok eddiginél erősebb bevo
nását tartja a vallási, gyülekezeti 
életbe, valamint a gyülekezet pén
zével való helyes sáfárkodást: mi
nél több célt minél jobban lehessen 
megvalósítani a rendelkezésre álló 
pénzből.

Az „Erős vár a mi Istenünk” 
dallama zúgott a boltíves temp
lomban, ahonnan kilépve, a Bala
ton-felvidék talán legszebb kilátá
sa tárult elénk. Boldogok, akiknek 
lelkét ilyen természeti szépség segí
ti Istenhez emelkedni!

Taródy Istvánná

Megosztott öröm
A lassan öt éves soltvadkerti 

Evangélikus Egyházi Óvoda jelen
tős eseményen jelentős eredményt 
ért el.
, A soltvadkerti Kossuth Lajos 

Általános és Művészeti Alapiskola 
március 12-én olyan kiállítást ren
dezett, ahol a bemutatott képző- és 
iparművészeti munkák legjobbjait 
több, mint ezer alkotásból válasz
totta ki a zsűri. Ennyien jelentkez
tek a Disznóvágás, böllérkedés, 
disznótor című pályázatra.

Az országos szinten megrende
zett kiállítás eredményhirdetésén 
vált nyilvánvalóvá, hogy óvo
dánk kiváló csoportmunkát vég
zett, hisz az ebből az alkalomból 
kiosztott emléklapot is egyik 
óvodásunk rajza díszíti. 75-ös 
létszámú óvodánk 37 rajzzal pá
lyázott, s abból 4 óvodásunk -  
Rácz Zoltán, Turcsán Mariann, 
Schiszler Kinga és Gurzó Klára -  
különdíjat nyert.

Az erkölcsi elismerésen túl je
lentős segítség munkánkhoz az 
az anyag, amit az ábrázoló mun

kához -  agyag, filc, tempera- és 
vízfesték -  kaptunk.

Bács-Kiskun megye lapja a 
„Petőfi Népe” kiemeli óvónőink: 
Frittman Istvánná, Lakatosné 
Hachbold Éva, Takács Agnes 
munkáját. Övék az érdem e ki
váló csoport eredményéért. Kö
szönet érte.

A mi lesz tovább volt óvodá
sainkkal kérdésre is választ kap
tunk azon az iskolai szavalóver
senyen, ahol az alsó tagozatosok 
mezőnyében az első hét helyezett 
közül hat tanuló a mi óvodánk
ból indult, s a megosztott első 
helyezett egyike a mi óvodásunk 
volt. Remélem, hogy a szép ma
gyar beszédhez vezető úton letet
tük az első értéket, s visszajel
zést kaptunk a megtett útról.

Köszönet az ötletért és a 
sponzorálásért Linkáné Medgyes 
Klára vállalkozónak, valamint 
azoknak, akik megrendezték a 
Kossuth-napok keretében ezt a 
sok élményt hozó vetélkedőt.

Káposzta Lajos

Az Evangélikus Egyház Lelki Segély Szolgálat, az EKE és a Tiszta 
Forrás Alapítvány szolgálóival május 22-én 11 órától május 27-én 12 

óráig missziói hetet tart

S Z E N V E D É L Y - É S  LELK IBETEG EK  részére
a Szarvas Ótemplomi gyülekezet Középhalmi Iskolájában. 

Jelentkezés: 5541 Szarvas, Ótemplom Béke u. 15. T.: 66/313-423. 
Lehetőleg hozzon magával mindenki Bibliát, jegyzetfüzetet, tisztálkodási 

eszközöket, ágyneműhuzatot.
Érkezés: 1995. május 22-én 11 órára,
Hazautazás: május 27-én 12 órától.

Étkezési hozzájárulás: 2500,- Ft/fő, amelyet a helyszínen kell rendezni. 
(Aki nem hoz ágyhuzatot, kéijük mosatási díjra számítson) 

Vájjuk: 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. 
Kéijük a gyülekezetek segítségét a küldésben, imádságban. Az anyagi 

támogatásban való segítségüket az alábbi csekkszámlára kérjük: 
512-034725-1. A csekk hátsó oldalán kéijük feltüntetni: Lelki Segély 

Szolgálat, és esetleg a missziói hétre küldött személy(ek) nevét.

fogékonyak a szociális kérdések iránt. Istentiszteletek 
utáni kávézások adtak jó  alkalmat kölcsönös ismeret- 
közlésre. De találkoztunk a gyülekezetek szeretetével 
úgy is, hogy egy-egy távoleső városból útra keltek 
asszonyok, hogy házilag sütött édességekkel kedves
kedjenek a konferencia tagjainak. Kis ajándékokat rej
tettek a konferencián használt tarisznyánkba: kézi
munkákat, kézzel festett igéslapokat.

Egy buszkirándulás során egy gyülekezet asszonyai 
gazdagon terített asztalhoz ültették a konferencia 
résztvevőit.

Ezek a kedves meglepetések, a megtapasztalt szere
tet régi emlékeket ébresztettek bennem! 1984: LVSZ. 
Nagygyűlés: mennyi találékonysággal, áldozattal, sze
retettel tették gyülekezeteink asszonyai feledhetetlenné 
a résztvevők számára az itt eltöltött napokat!

Kéveháziné Czégényi Klára

F E L N Ő T T E K  K O N F IR M Á C IÓ JA  (II.)

Tanulás, munkavégzés közben
Tudjuk, hogy mennyi fiatal konfirmációja maradt el, 

mert a közel 50 év alatt sok szülőnek a munkahelyi 
légköre olyan mérgezési tüneteket mutatott, mely gyer
meküknek hitéletét is lehetetlenné tette. Ezért a gyer
mekek „lelki méregtelenítése” csak később következhe
tett, amikor már nagykorúvá váltak és egyrészt a ma
guk döntése volt a mérvadó és ezért már 1989 előtt sem 
lehetett volna a szülőket felelősségre vonni és hátrá
nyos helyzetbejuttatni. Másrészt gyermekük döntése a 
legtöbb szülő számára is örömöt jelentett és meghallga
tott imádságuk gyümölcse volt. Mit jelent a felsőbb 
tanulmányok végzése közben készülni a konfirmációra? 
Emlékszem azokra az óvóképzős főiskolai hallgatókra, 
akiket a főiskolán is tanítottam, csak a késő délutáni 
órákban tudtak időt szakítani a külön konfirmációi 
előkészítésre. De tudták és tudatosan vallották, hogy 
erre nemcsak azért van szükségük, mert ez előnyt je
lent, ha egyházi óvodákban dolgoznak, hanem szemé
lyes hitük megéléséhez, házaséletükre va'ló felkészülés
ben -  menyasszonyok voltak és családi életükben is 
szükséges. Főiskolán végzős és egyetemi hallgató, meg 
középiskolás diák, akik nem járhattak hittanórákra 
kisdiák korukban, most nem egy új „tárgyat” vettek 
fel, amit „gyorstalpaló kurzusban” elvégezhetnek, ha
nem több hónapos egyéni és közös munkával, tanulás- 
sal olvan ismeretek ..birtokába” juthattak, melv nem-

Hivatásra készülők így érezték szükségét annak, 
hogy tanulásukkal valóban hivatásra készüljenek, 
melyben Isten egy olyan munkakörre hívja el őket, ami 
a becsületes helytállásban nemcsak kenyérkereset, ha
nem szolgálat. Ezért volt szívmelengető, amikor a kon
firmációi beszámolón (vizsga) az egyik pedagógus a 7. 
parancsolatról azt mondta: „Becsületes munkával ke
ressük kenyerünket. Ugyanúgy tiszteljük (szeressük) a 
közöst, mint a magántulajdont. Segítsük embertársain
kat akkor is, ha a mi anyagi előmenetelünk sínyli meg 
azt.”

Aki ezt mondta, pedagógiai tanulmányi évei alatt 
olvasgatta a Bibliát, nagyanyja rendszeresen járatott 
hetilapját (Evangélikus Élet) tanulmányozta, tehát 
benne volt abban a vérkeringésben, amelynek áramlata 
az elődöktől eljutott hozzá és a tengerentúli lelkészro
konság hitfonala erősített. Munkavégzés közben le
het-e erre is időt szakítani? Előttem vannak az arcok, 
amikor sietve megjelennek hetente késő délután és „be
melegítésként” elmondják a mai pedagógus nehézsége
it, és hogy mi fárasztja őket. Látom, hogy oldódnak a 
feszültségek, miközben énekelünk, imádkozunk, igét 
olvasunk a témák megalapozására. Átbeszélgetjük 
azokat a kérdéseket, melyek hivatásukban segítenek: 
az édesanyának a gyermeknevelésben; a pedagógus
nak, hogy a tanítványban Isten teremtményét és meg
váltott gyermekét lássa. A konfirmációi vizsgán a moz
donyvezető beszámolóját, amely az „Istennek élek” 
témában hangzott, ezzel a kérdéssel szakítom meg: Ha 
az egyházat mozdonynak tekintjük, ki a mozdonyveze
tő abban? Ez a váratlan kérdés több megfejtési kísérlet
re indította. Egyházi vezetőket, lelkészeket említett, 
akinek a „fűtők” szolgálatát szántam (gőzmozdony
ban) és végül megállapodtunk: Krisztus egyedül az! Éz 
erősítheti őt -  miközben a határon túlra is vezeti moz
donyát I  abban a felelősségben, hogy Krisztus tartja 
kezében nemcsak az egyházat, hanem Övé a hatalom 
mennyen és földön. így végezhetjük munkánkat, mi
közben embereket, vagy mást „szállítunk”, mások 
gondterhét felvesszük vállunkra és szívünkre, miköz
ben gyermekeket tanítunk és nevelünk. Házasságban 
élünk, vagy házasság előtt állunk. Az ifjú édesanyában 
talán ilyen kérdés vetődött fel: gyermekemet hitben 
nevelni csak akkor tudom, ha megalapozom hitemet. 
Gyógypedagógusok, látva, hogy müyen nehéz „hát
rányban” szenvedő gyermekeket nevelni és mennyi sze
retet és türelem kell ehhez, vágyódtak a szeretet forrá
sának a megismerésére, hogy ebben „konfirmálódja- 
nak” ! Ezért hálával mondhatjuk: tanulás és munka- 
véezés közben fáradozásuk nem volt hiábavaló az I Jr-
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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 Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a 
gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: 
mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást 
örököljetek. lP t 3,9 (Jn 15,1-8; ÍJn 5,1-4; Zsolt 103). 
Mondjatok áldást, biztat Péter apostol. Miért bánsz mégis 
oly fösvényen az áldásmondással? Miért nem fürdenek az 
Úr áldásában családod tagjai, gyülekezeted tagjai, szom
szédaid, munkatársaid, barátaid, és az ellenségeid? Ne 
gondold, hogy így neked több marad belőle, sőt, magadat 
szegényited, ha nem engeded Isten áldását áramlani élete
den keresztül.

Hétfő A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen 
egy is e kicsinyek közül. Mt 18,14 (Ef 4,17-24; 2Sám
6.1- 23). Játék közben kérdezte egy gyermek: anya, én is 
meg fogok halni? Igen, kisfiam, de aki hisz az Úr Jézus 
Krisztusban, annak örök élete van. Akkor hiszek -  mondta 
a gyermek és játszott tovább. Nem kért kortörténetet, nem 
vizsgálta filozófusok véleményét ebben a témában. Anya 
ezt mondta, tehát így van. Rá tudsz hagyatkozni ennyire 
az Isten kijelentéseire? El tudod fogadni azt, hogy Jézus 
Krisztus a te bűneidért szenvedett, azért halt meg, mert te 
elveszett vagy? Ha igen, akkor te is egy „kicsinye” vagy a 
mennyei Atyának, s azok közül egy sem vész el, mind 
megtariatik.

Kedd Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 
jussunk. Zsolt 90,12 (Ef 5,15-16; Jób 38,31-38; 2Sám
7.1- 16). Napjaink, heteink, hónapjaink, sőt, éveink is száll
nak, de, hogy bölcs szívhez jussunk, tanulni kell számlálni 
azokat. Nem csak a „rossznak” az elkövetése bűn, hanem 
a .Jónak” az elmulasztása is. Az alkalmas időt használd ki 
mindig, az Atyától való tanulásra és az atyafiak közötti 
bizonyságtevésre.

Szerda Jézus Krisztus mondja: Nem azért jöttem, hogy 
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Mt 9,13 (2Kor

4,16-18; 2Sám 11,1-13). Isten országában, az örök üdvös
ségben nem lesz egyetlenegy római katolikus sem, nem lesz 
egy református sem, babtista és metodista sem, de nem lesz 
egy evangélikus sem. Isten országának lakói csak bűnös 
emberek lesznek, akik magukat nem ,Jó” embernek, nem 
„igaz” embernek, nem ,Jó evangélikusnak” látják, hanem 
elveszett bűnösnek, ugyanis Jézus Krisztus ez utóbbiakért 
jött. A többiek itt a földön tetszeleghetnek maguk és a világ 
előtt, de az üdvösség nem lesz az övék.
Csütörtök Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az 

egyedül igaz Istent, és akit küldtél, a Jézus Krisztust. Jn 
17,3 (ApCsel 17,22-34; 2Sám 11,1-13). Ha csak az Isten 
nevét ismered, nem sokat tudsz róla. Ha az akaratát megis
merted -  elolvastad a Bibliát - ,  nem sokkal kerültél előbb
re. De, ha cselekszed az akaratát, akkor jó úton haladsz a 
megismerése felé, mondhatni, az egyedüli jó  úton.
Péntek Békességet hagyok nektek: az én békességemet. 

adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogy a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék a ti szivetek, ne is csüggedjen. 
Jn 14,27 (Gál 6,14-18; 2Sám 11,14-17). A világ azt mond
ja  : legyen békességed, ha kiállhatatlan vagy, ha alkoholista 
vagy, ha homoszexuális hajlamaid vannak, legyen békessé
ged, ha bűntudatod van, mert a környezeted tett ilyenné. 
Te csak szeresd magadat és élj békében. Ezzel szemben a 
Megváltó ezt mondja: Megváltottalak, neveden szólította
lak, enyém vagy, szabaddá teszlek mindenből, és minden
től. „Békességemet adom, de nem úgy, ahogy a világ.” 
Fogadd e l!
Szombat Az Úrra tekintek szüntelen. Zsolt 16,8 (Gál 
5,1-6; 2Sám 12,1-15/a). Mire tekintesz ma, szombaton? 
A hétvégi kirándulásra, pihenésre, a vasárnapi ebédre, az 
elmaradt házimunkára? Vagy szüntelen az Úrra tekintesz? 
A kettő nincs szemben egymással, az Úrra tekintve áldás 
lesz a kiránduláson, a házimunkán, sőt, tovább is tudsz 
tekinteni a vasárnapi istentiszteletre, az igehirdetőre, a 
gyülekezeti tagokra. Mivel az Úrra nézel, meglátod a szük
ségben lévőt, hívd hát bátran az Úrhoz azt, akivel már 
úgyis szerettél volna beszélni. Nézz az Úrra és lesz rá időd, 
s hogy mit mondj, az is meg lesz.

Györfi Mihály

Ha ismernéd...
János 4,10

Szomorú látni egy vak embert. 
Talán rokonszenves, kedves, érté
kes. .. De milyen más lenne az élete, 
ha látná a virágokat, a madarakat, 
vagy szeretteit. Ha látná...

így vagyunk azzal is, aki nem 
ismeri még Jézust. Nem ismeri a 
benne kapott ajándékot. A samá- 
riai asszony élete csupa keserűség. 
Amit elmond, és ahogyan elmond
ja -  abban benne van, hogy talán 
ismeri már a bűnét, a sorsát, az 
emberek hideg megvetését, szeren
csétlen állapotát, hogy egy ilyen 
élet után a félje „nem félje” (Jn 
4,17-18.). Ismeri már a számlát, 
amit ki kell fizetnie, a megvetést, 
amit el kell hordoznia.

Kétségtelen, hogy némi vallásos 
ismerete is van. De nem ismeri azt, 
aki most vele beszél. Az ajándékot, 
amit kaphatna tőle. Mert ha ismer
né Jézust, akkor ö kéme valamit...

Márta is ilyen volÚJézust befogad
ta házába, dolgozott, fáradozott, 
ellátta -  de nem ismerte fel, hogy 
ki ez a vendég.

De beszéljünk magunkról. Ott 
ülsz a templomban, vagy olvasod a 
Bibliát otthon. Szép. De ismered-e 
már az ajándékot? Nem az ajándé
kokat: pénz, család, egészség -  ha
nem az ajándékot, a legnagyobbat. 
Talán többször megérezted már az 
igében, hogy átmenetileg erőt, vi
gasztalást, intést adott, de isme
red-e a legnagyobbat, éppen azt, 
hogy a bűnbocsánat és a kegyelem 
ajándékul lehet a tied. Az nem va
lami, amit én adok, hanem amit 
Jézus ad.

Jézus beszélget a samáriai asz- 
szonnyal. Vizet kér tőle, majd vá
ratlanul így szól: „Ha ismernéd az 
Isten ajándékát, és hogy ki az, aki 
így szól hozzád: Adj innom! te

kértél volna tőle, és ő adott volna 
neked élő vizet.”

Ha ismernéd Jézust. Ez a nagy 
kérdés. Mert amíg nem ismered, 
addig csak Isten teremtménye vagy, 
de nem Isten gyermeke. Sokan vall
ják, akkor kezdődött az életem, az 
igazi életem, amikor megismertem 
Jézust.

Ha visszanézel addigi életedre, 
talán sok siker és kudarc, sok 
öröm és baj vagy gond ju t eszedbe. 
Gyűjtöttél tapasztalatot, talán böl- 
csebb vagy, mint fiatalon, talán is
mered az embereket, talán már ré
gen tudod azt is, hogy nem minden 
jó szó, ígéret, vagy jóleső mosoly 
őszinte... De ismered-e már azt, 
aki az igében veled beszél, ha olva
sod?

Jézus megismerése boldogító 
fordulatot tud adni -  és nem átme
neti, hanem tartós békességet, 
erőt, örömöt ad!

Gáncs Aladár

Egy próbaidős nővér vallomása
A Fébé Diakonissza Egyesü

letnek az Evangélikus Életben 
megjelent hirdetése útján ültette 
Isten szívembe azt a vágyat, 
hogy milyen jó  lenne közösség
ben élni, az Istentől kapott sze- 
retetet másoknak továbbadni, 
így küldtem el jelentkezésemet, 
amit örömmel fogadtak.

Az hívó szóra édesanyámmal és 
gyülekezetünk lelkészével, Magas- 
sy Sándornéval együtt kerestük fel 
a Fébé budapesti otthonát, ahol 
megismerkedhettem Túrmezei Er
zsébet főnökasszonnyal, Csepregi 
Zsuzsanna és Madocsai Miklós lel
készekkel, Hagymási Adél otthon
vezetővel és Jankovits Eszter dia
konissza-jelölttel. Első találkozá
sunkkor a meghitt beszélgetést 
áhitat és kedves vendéglátás követ
te. Abban maradtunk, hogy pró
baidőre részt vehetek az otthon 
életében. A rövid látogatás után 
alig vártam, hogy visszatérve a Fé- 
bé-otthon testvéri közösségébe, 
megismerkedhessem a Diakonisz- 
sza Egyesület szolgálatával. Végre 
elérkezett az indulás napja. Miklós 
bácsi várt az állomáson és kísért az 
otthonba. A napok ezután gyorsan 
peregtek. Megismertem a Fébé 
mozgássérültek számára épülő pi
liscsabai társas otthonát, a mátrai 
Názáret-templomot és üdülőtele
pet, ahol elsősorban ifjúsági cso
portok hallhatják meg Jézus hivó 
szavát. Részt vettem a diakonissza 
testvérek imaóráján és az úgyneve
zett Fébé-szombaton, amikor az 
egyesület tagjai az igehallgatás és 
imádság közösségében, testvéri 
együttléten hallhatnak egymásról, 
a közösség szolgálatáról és tervei
ről. Eszter megismertetett az anya
házban lakó diakonissza testvérek-
D  ■  ü

kel, és elkísértem szolgálati útjaira 
is. Idős, magányos testvéreket lá
togattunk meg, hogy segítsük őket 
mindennapi gondjaikban és hitünk 
harcában. Belekóstoltam a biblia
ismereti és német nyelvi órák tana
nyagába is.

Közben két alkalommal vidéken 
is voltunk. Elkísértük a diakonisz- 
sza testvéreket Csömörre és Kalaz- 
nóra, ahol böjti est keretében szol
gáltak, mi pedig verseket olvas
tunk. Kalaznón megismerkedtünk 
a gyülekezet fiatalságával. Ripor
tot készítettek velünk és meghív
tak legközelebbi csendesnapjukra, 
amire örömmel készülünk.

így telt el a próbaidő. Most vo
naton ülök és hazafelé tartok, 
hogy aztán visszatérve, a Fébé- 
otthon lakójaként megkezdhessem 
munkámat egy szeretetotthonban. 
Közben az egészségügyi főiskola 
felvételijére készülök, hogy majd 
megfelelő szakképzettséggel vé
gezhessem szolgálatomat.

Hálás vagyok az Úrnak, hogy 
erre az útra vezetett, hogy a Fé- 
bé-közösség szeretettel befoga
dott, és azért imádkozom, hogy 
másokat is indítson el az Ű r 
ezen az úton.

Mázi Csilla

A „Kék templomért” alapítvány

Három évvel ezelőtt ünnepelte a 
pestszentlőrinci gyülekezet templo
ma felszentelésének 60. évforduló
ját. Az Evangélikus Élet közel 
negyven évvel ezelőtti riportja ne
vezte el „Kék templomnak”, belső 
kiképzése szokatlan, de ízléses és 
nagyon szép színösszeállításáért.

A hatvan év nem múlt el nyomta
lanul. A kivül-belül egységes stílusú 
templom tetőszerkezete tönkre
ment, emiatt az oldalfalak vizesed
nek. A gyülekezet többéves erőfe
szítéssel a templom kertjében gyüle
kezeti házat épített, mely magában 
foglalja a parókiát is. Most újabb 
nagy feladat előtt állnak: megkezd

ték a templom tetőzetének teljes fe
lújítását, közel 4 millió Ft-os költ
séggel. Éhhez az Országos Egyház 
anyagi támogatásán kívül szükség 
van a gyülekezet tagjai és más gyü
lekezetben, vagy külföldön élő ma
gyar hittestvérek adományára is.

A pestszentlőrinci gyülekezet 
egyik tagja 100 000 Ft-os adomá
nyával létrehozta a „Kék templo
mért” alapítványt, melyhez az ala
pítvány kuratóriuma kéri és hálá
san várja az adományokat.

Ennek a szép templomnak to
vábbra is Isten házának kell fenn
maradnia, ahol egy gyülekezet kö
zösségben él, együtt hallgatják Is
ten üdvösségre vezérlő igéjét és 
ahol együtt dicsérik ezért Mennyei 
Atyjukat.

Az alapítványra szánt adomány 
befizethető az OTP XVIII. kér. fi
ókjánál az 542-038679-3 számla- 
szamra. Az adomány összege az 
adóalapból levonható.
Köszönettel:

A „Kék templom” alapítvány 
kuratóriuma

ÖRVENDEZZ ISTENNEK!
lPéter 1,3-9

Hazánkról az a külföldiek véle- 
I ménye, hogy reményt vesztett nép 
; vagyunk. Magunk is látjuk, hogy 

kilátástalanság vett erőt az embe
reken. Nincs jövőkép. Munkahe
lyen, családban, utcán, ahol csak 
az emberek beszélgetnek, árad a 
panasz, az elégedetlenség, elkesere
dettség. Minek örüljek? -  halljuk 
gyakran. Az örömhöz valóban iga
zi ok kell. Nem mondvacsinált, 
nem a pillanat apró örömei, ha
nem valami jövőlátó élő remény
ség, ami hitté, bizonyossággá lesz. 
Ami egész személyiségemet, szíve
met és értelmemet magával tudja 
ragadni, ami áthat és mások felé 
sugárzik. Van-e ilyen örömöm, 
örömünk, akik Isten népe va
gyunk? Talán Isten népének sincs 
jövőképe, nincs látása, hite, re
ménysége?

Mai igénk kikerülhetetlenül sze
gezi nekünk ezeket a kérdéseket. 
Péter apostol áradó bizonyságtéte
le, mint az élő reménység, az ujjon
gó öröm népéről beszél. „Akik ki 
vannak választva". M ert azon túl, 
hogy élő reménységre, hitre és üd
vösségre választott ki minket az 
Isten, másokért is kiválasztott.
A körülöttünk élő reményt vesz
tettekért, az örömtelenekért, hogy 
feléjük is sugározzon az élő re
ménység hívő öröme. Kinek-kinek 
magáért kell felelnie, hogy valóban 
az öröm hordozója vagyok. Ha 
nem, miként lehetek azzá?

Az apostol hálát ad az Atyának 
nagy irgalmáért, tehát irgalomból, 
az 0  drága szeretetének kegyelmé
ből lehetek, lehetünk a reménység 
és öröm népévé. Ha magunkra és 
a körülményekre nézünk, valóban 
megvan az okunk a csüggedésre. 
de az Isten újjászült minket, élő 
reménységre. Jövőbe látó örvende
ző szemeket ad az Isten, amint a 
menyasszony szemei néznek a jö 
vőbe boldog reménységgel, mert 
azzal fogja élni az életét, akit sze
ret. „Őt szeretitek, pedig nem láttá
tok, őbenne hisztek, ... és kimond
hatatlan dicsőült örömmel örven
deztek."

A vasárnap zsoltára arra szólít 
fel: „Örvendezz Istennek egész 
fö ld "! Nem valaminek, hanem va
lakinek, mint menyasszony a vőler 
génynek. Az Ú r Jézus Krisztus
nak, mint feltámadottnak. Ez az

igazi öröm, hogy az Istennek ör
vendezhetek, mert van, mert sze
ret, mert Krisztust nekünk ajándé
kozta, „hogyne ajándékozna ne
künk vele együtt mindent?" Van 
okunk az örömre, a hittel néző sze
mek látóvá tágulnak és látják a 
láthatatlant, Krisztust, a mi éle
tünket, üdvösségünket.

Mindezt Isten cselekszi, a hit 
ezért kizárólag reá tekint, nem ön
magára, nem a körülményekre, hi
szen azok mint kísértések a próbák 
tüzébe vetik hitünket. A valódi hit 
azonban Istentől való, ezért arany
ként megtisztulva fog onnan kike
rülni. Akkor megmarad az ujjongó 
öröm, akkor megmarad az élő re
ménység, akkor tudhatjuk, elértük 
hitünk célját, lelkünk üdvösségét. 
Nem vakmerőség ez? Nem! Ez az 
élő reménység! Ez a hit. Hit az 
Isten világos ígéreteiben: „Akié a 
Fiú, azé az élet." Igen, akinek 
Krisztusa van, annak üdvössége 
van. M ert mi kell az üdvösséghez? 
Üdvözítő, Krisztus.

Kedves olvasó, ha most szomo
rúan csak azt tudod mondani, ne
kem sem örömem, sem reménysé
gem nincsen, megtört szívű, két
ségbeesett vagyok, akkor most 
mondd el ezt az Úrnak, és kérd Őt, 
hogy szüljön újjá élő reménységre. 
Kérd a bocsánatát, kérd, hogy tisz
títson meg, és Ő meg fogja tenni. 
Hiszen maga az Ú r Jézus hív: „Jöj
jetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok ter
helve és én megnyugvást adok nék- 
tek." (Mt 11,28) Ő örvendező, bol
dog, hívő keresztyénné akar tenni 
mindannyiunkat, és nemcsak a 
magad üdvösségéért, hanem kör
nyezetedért, a többiekért, ezért az 
egész magyar népért, hogy sugá
rozzuk az O irgalmának szeretetét 
és örömét. Hiszen ezért hívnak 
minket evangélikusoknak, hogy 
vigyünk örömhírt. „Ujjongj, Isten 
népe, hirdesd szüntelen, Jézusé a 
végső, döntő győzelem!" (388. ének 
2. v.) Valóban ujjongj, mert van 
okunk, igazi okunk, az örömre!

Ittzés István 
IMÁDKOZZUNK!

Urunk! Kérünk téged, hogy Te csele
kedjél életünkben, Te szülj újjá élő re
ménységre, látod örömtelen életünket, 
látod erőtelenségünket, ezért kérjük se
gítségedet. Kérünk önmagunkért, sze
retteinkért, egyházadért, hadd legyünk 
Téged dicsőítő néppé, és másokért élők
ké, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 199 5 . április 30.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du.
6. dr. Zsigmondy Árpád; XII. Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Csepregi Zsuzsanna; Modori 
u. 6. de. fél lő. Csizmazia Sándor; Pesthidcg- 
kút, Dl. Ördögárok u. 9. de. fél l l .  Takács' 
József; Csillaghegy, III. Mátyás kir. u. 31. 
de. 10. Görög Tibor; Békásmegyer III. Vízi
orgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Óbuda, 
QI. Dévai B. M. tér de. 10. Bálintné Varsányi 
Vilma; Újpest, IV. Leibstiick Mária u. 36-38. 
de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) (családi) Zászkaiiczky Péter; de. 11. 
(úrv.) Ján Cobruda püspök; du. 6. Zászka- 
liczky Péter; VII. Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) (konfirmáció) Szirmai Zoltán; du. 5.1 
ifjúsági szeretet vendégség; du. 6. Muntagf 
Andorné; VIII. Üllői út 24. de. fél 11. Ker-J 
tész Géza; VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlo-l 
vák) Cselovszky Ferenc; VIII. Karácsony SJ 
u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII. Vajda PJ 
u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás IX. Thaly , 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kóbá- 
nya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny 
Tamás; X. Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné 
Mátrai Marianna; Kelenföld XI. Bocskai út.'
10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. fél 10.1 
(családi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) 
Csepregi András; du. 6. Csepregi András; 1 
XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi A nd-' 
rás; Bndahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 11. de
9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) Kő- 
szeghy Tamás; du. fél 7. Takács József; XIII. 
Kassák Lajos n. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; X m . Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; XIV. 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai 
Marianna; Pestújhely, XV. Templom tér. d<
10. Bízik László; Rákospalota, XV. Régifói 
út 73. Nagytemplom de. 10. Veperdi Zoltán 
Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. 
dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI. Batthy
ány I. u. de. fél 11. dr. Selmeczi János; Má
tyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. dr. Sel
meczi János; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 
111. de. fél 11. (úrv.) Szebik Imre (templom
szentelési hálaadás); 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. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár 
Gábor; Törökbálint, Szent István út. du. 3. 
Solymár Gábor; Budakeszi de. 8. Takács 
József.

HÚSVÉT UTÁNI 3. VASÁRNAP (JUBI 
LATE) az oltárterítö színe: fehér. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Mk 2,18-22; az ige
hirdetés alapigéje: lP t  1,3-9.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK!” címmel 
evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán május 8-án, hét
főn 13.30 órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20-kor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
18.00-tól, a 41 m-es rövidhullámon, 7115 kHz 
május 6. szombat: Múzeumi tárgyak vallomá
sa a misszióról: Terray László 
május 7. vasárnap: A hónap igéjének üzenete: 
Gémes István
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

TEOLÓGIAI AKADÉMIA 
Az Akadémia zenés áhítato t ta rt 

a zuglói gyülekezet templomában 
(XIV. Lőcsei út 32.) május 10-én, 
szerdán du. fél 4 órakor. Közremű
ködik a Teológus Énekkar, a Teo
lógia Fúvósegyüttese, valamint or- 
gonálást, és harm ónium ozást tanuló 
teológiai hallgatók. Minden érdek
lődőt szeretettel várnak.

Élűn Evangélikus Egészségügyi 
Gyermekotthon (4400 Nyíregyháza, 
Derkovits u. 21.) ezúton értesíti 
egyházunk szeretetintézményeit és 
mindazokat, akik az otthon életét 
figyelemmel kísérik, hogy május 20- 
án szombaton 11 órakor hálaadó is
tentisztelet keretében ünnepli szol
gálatának 75 éves évfordulóját. 
A hálaadó istentiszteleten igét hir
det és örömünkben osztozik Szebik 
Imre, az északi egyházkerület püs
pöke. M indazokat, akik ünneplé
sünkben szívesen részt vesznek, sze
retettel hívjuk és várjuk.

Élim lakói és dolgozói

Egyházmegyei Zenei Tábor Sop
ronban. Június 19-25. között ren
dezzük a 4. Győr-Sopron-M osoni 
Egyházmegyében a zenei tábort. 
Részvételi díj 3500 Ft. Jelentkezési 
határidő 1995. május 31. Cím: 
Weltler Sándor 9400 Sopron, Temp
lom út 12. Tel: (99) 311-559

A M PKE rendezésében május 9- 
én, kedden du. 5 órakor Tóth Bálint 
költővel beszélget Albert Zsuzsa iro
dalomról és történelmünkről az 
OM IKK klubban (VIII. Múzeum u. 
17.)

A M agyar Börtönpasztorációs 
Társaság imatémája május 7-én, es
te: Imádkozzunk az elítéltek sértett
jeiért, hogy szenvedéseiket Krisztus
nak ajánlva, az ő békéje töltse el 
szívüket.

A Keresztény-Zsidó Társaság má
jus 9-én, kedden du. 6 órakor előa
dást szervez a Garay u. 48. sz. alatti 
klubban. Komjáthy Aladár reformá
tus lelkész, tb. esperes tart előadást

„M egáldom a téged áldókat!” cím
mel (Genesis 12,3).

SAJTÓOSZTÁLYUNK Ú J 
KIADVÁNYAI

CARL W ITTE-SZABÓ JÓ Z S E F : 
Je r örvendjünk keresztyének!... 
(Luther írásaiból mindennapi áhítat
ra) Á ra: 529,- Ft
DR. CSERHÁTI SÁNDOR: A filip- 
pibeliekhez írt levél (kommentár, 
reprint kiadás) Ára: 485,- Ft 
CH RISTOPH  KLEIN: Fény az út 
végén
(Regény, korán elhunyt feleségének a 
halálra készülődéséről.)
Á ra: 380,- Ft
(Az árakban az ÁFA benne foglalta
tik.)

KERESZTELÉS

Április 17-én a keresztség szentségé
ben részesült Vajda István zalaistvándi 
lelkészék harmadik gyermeke, Vajda 
Ráchel Borbála. A keresztelés szertartá
sát az édesapa végezte. „Ha hallgatsz az 
Úrnak, Istenednek a szavára: áldott le
szel a városban és áldott leszel a me
zőn.” (3Móz 28,2-3)

HALÁLOZÁS

Április 13-án nagy részvéttel búcsúzott 
Tóth Jenőtől, a zalaistvándi egykori felü
gyelőjétől, a község volt polgármesteré
től a gyülekezet, akit életének 65. évében 
szólított magához az élet és halál Ura.

A lelkész ÍJn 5,11 ige alapján hirdette a 
vigasztalás igéjét. „Isten örök életet adott 
nekünk és ez az élet az O Fiában van.”

Segítség! Segítőtárs feleséget keres Buda
pesten élő nyugdíjas özvegy evangélikus lel
kész. Választ „Nem jó egyedül” jeligére ké
rek a kiadóba.

ÜLLŐI ÚTI régiségbolt vásárol: bútort, 
festményt, üveget, porcelánt, ezüstöt, bizsut. 
Telefon: 114-0106 vagy 217-9010

Aranyozott facsillár eladó. Lengyel Ottó 
aranyozó Balassagyarmat, Rákóczi út 75. 
Tel: (35) 311-067.

Leinformálható keresztyén ifjú pár Buda
pesten lakásmegoldást keres. Cim : Hack Já
nos, Budapest, 1173 Kis u. 4.1/4.

„MUSIMA CLASSIC” márkájú gitárt 
keresek megvételre -  jutányos áron. Cím: 
Ev. lelkészi hivatal 8484 Nagyalásony.

ISKOLA- és 
IRODABÚTOR

•  iskolák,
•  irodák,
•  könyvtárak,
•  diákotthonok,
•  szoc. otthonok
komplex bútorozása
1065 Budapest, Hajós u. 13/15.
(az Operaház mellett)
Telj fa x :  111-0636, 131-8455

Társat keresek, minden iránt nyitott, intel
ligens, diplomás, nem dohányzó férfi szemé
lyében. 43/170/64. Jelige: „Örömünnep”

Keresztény pedagógusokat keres a bővülő 
Máriaremete-Hidegkúti ökumenikus Álta
lános Iskola. Jelentkezés önéletrajzzal. 1028 
Bp., Kossuth L. u. 17.

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.
(940083/20)
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 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem örzünk 
meg é s  nem adunk vissza I
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HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 
NEGYEDIK VASÁRNAP

ORSZÁGOS
E V A N G E Ü K Ü S

HETILAP ÁRA: 30 Ft

A zene Isten gyönyörű és dicső adománya,
__________ egyenesen a teológia rokona.
__________ Semennyiért nem adnám oda
_________az én csekély zenei tudásomat.

Luther

A TARTALOMBÓL

A KULTIKUS ORGONAHANG, AZ ISTEN 
ELŐTTI MEGHAJLÁS JELE

A TÉLI KÁNTORKÉPZÖ TANFOLYAM 
VIZSGÁJA

AUSZTRÁLIÁBAN JÁRTAM (4.)

FELNŐTTEK KONFIRMÁCIÓJA (III.)

„A zenélő lutheránus’

Harmati Béla püspök köszönti a bajor vendégeket

A bajor testvéregyház vezetőinek látogatása
H e r m a n n  von L o e w e n i c h , a Bajor Evangélikus Tartományi 

Egyház püspöke és f e l e s é g e ,  valamint C l a u s - J ü r g e n  R o e p k e  
egyházfőtanácsos és F r i ed r i ch  N ä g e l s b a c h  egyháztanácsos április 
19-23. között hivatalos látogatáson tartózkodott hazánkban.

Az elmúlt évben beiktatott püspök első hivatalos látogatása volt ez, ami 
annál is természetesebb, mert egyházunk és a bajor evangélikus egyház 
között három éve kölcsönös megállapodás és jóváhagyás alapján s z o r o s  
b a r á t s á g  és t e s t v é r i  k a p c s o l a t  áll fenn. Ennek a látogatásnak 
az is célja volt, hogy értékeljék a három év eredményeit és kialakítsák a 
következő időszak tennivalóit.

Látogatás egy bosnyák menekültnél Eröspusztán

A látogatás első napján a dele
gáció férfitagjai a Teológiai Aka
démiát látogatták meg, ez idő alatt 
von Loewenich püspökasszony lel
késznőkkel, papnékkal találkozott 
és folytatott igen eleven beszélge
tést. Mindkét egyházkerületben el- 
töltöttek egy-egy napot. A Déli ke
rületben jártak Kecskeméten, Kis
kőrösön, ahol az épülő szeretetott
hont, Soltvadkerten a németajkú 
evangélikus óvodát, Dunaújváros
ban az épülő új templomot tekin
tették meg. Elismerésüket fejezték 
ki, hogy a szépen gyarapodó gyü
lekezet többféle funkciót ellátó 
egyházi központot épít. Ezen a na
pon tekintették meg a MÖSZ erős
pusztai átmeneti menekült szállá
sát is.

Az Északi kerületben Győr 
volt a látogatás célja. Itt az egy
házi óvodát, általános iskolát és 
a kialakuló gimnázium épületét 
nézték meg, kis időt töltöttek a 
gyülekezet levél- és könyvtárá
ban, majd a szeretetházban la
kókkal is elbeszélgettek. Hazafe
lé útjukban meglátogatták Pan
nonhalmát, az ősi bencés kolos
tort, ahol Várszegi Asztrik főa
pát köszöntötte a vendégeket.
A fővárosban jártak  mindkét 
egyházkerület székházában, a 
hűvösvölgyi Sarepta Szeretetott
hon lakói között és sétát tettek a 
Várban is.

Vasárnap -  április 23-án -  von 
Loewenich püspök a Deák téren,
Roepke egyházfőtanácsos pedig 
a Bécsikapu téren prédikált. Von 
Loewenich püspök Jn 21,1-14 
versei alapján szólt arról a rezig- 
nációról, mely a tanítványokat 
arra késztette, hogy visszamenje
nek halászni, eredeti munkájukat 
folytassák, mintha nem történt 
volna húsvétkor semmi. Ilyen re- 
zignáció ma is előfordul velünk, 
tesszük továbbra is mindennapi

is. Vajon van-e húsvéti bizo
nyosság az ilyen egyházi rutin
cselekvésben? -  tette fel a kérdést. 
A tanítványok a gazdag halfogás 
után belátták: „Az Ú r az!” így 
csak az ő keze tud áldani. Ilyen 
húsvét utáni tapasztalatunk ne
künk is lehet és van is, most ma
gyarországi utunkon is láttunk 
ilyent, mint pl. a dunaújvárosi gyü
lekezet megelevenedése. És még 
egy fontos dolog: a feltámadott 
Krisztus egyházában mindenkinek 
van helye. Németeknek és magya
roknak, európaiaknak és afrikai
aknak, színeseknek és fehéreknek, 
konzervatívoknak és törekvő ke
resztyéneknek, mint a 153 halnak 
abban a hálóban.

Roepke egyházfőtanácsos a Bé
csikapu téri templomban Jn

20,11-18 alapján prédikált. Mária 
és a tanítványok számára az a sír 
valami különöset jelentett. Ez ma
radt Jézus után számukra. És aki
nek nincs többé Istene, annak leg
alább egy sírra van szüksége. De 
bebizonyosodott, hogy Isten ott 
éri el az embert, ahol nem is gon
dolná: most a sírnál. Jézus áll előt
te, aki feltámadott. Az élő Jézussal 
való találkozás után istenkeresé
sünk nyugvópontot talál. Újra le
het valami értelmes dolgot tenni. 
A húsvéti hitet a világban lehet gya
korolni. „Menj a tanítványok
hoz. ..” -  kapja Mária a feladatot. 
Nem a  sírok világába, hanem Ga- 
lileába! Nem én egyedül, ha
nem a tanítványokkal együtt! 
A hírt -  örömhírt -  tovább kell 
adni!

A vasárnap befejeződött látoga
tás után a delegáció tagjaival ri
portot készítettünk útjuk értékelé
séről, benyomásaikról és élménye
ikről. Ezt következő számunkban 
tesszük közzé.

tszm

„Ötödik evangélista”... „Isten 
muzsikusa”... a „zenélő lutherá
nus" -  ezekkel a nevekkel illetik 
Bachot a teológiai Bach-kutatás 
szakemberei. Most ez utóbbiból 
indulok ki: Bach, a „zenélő luthe
ránus”. Cantate vasárnapján igy 
vetődik fel a kérdés: milyen szelle
mi kapcsolat van Luther és Bach 
között?

Közismert, hogy a reformáto
rok között Luther volt az egyetlen, 
aki tág teret adott a templomban 
a művészeteknek, és elsősorban a 
zenének. De mi volt az ő zeneszem
léletének alapja? Milyen szerepet 
kap ének és zene a lutheri istentisz
teleten? Ez az első kérdésünk. Lut
her az istentisztelet lényegét így ha
tározza meg: az istentiszteleten Is
ten szól hozzánk igéjében, mi pe
dig felelünk neki énekben és imád
ságban. Az egyházi ének tehát fele
let az igére. Az ének a gyülekezet 
válasza a liturgiában és a prédiká
cióban hallott igékre.

Ez a válasz-jelleg jól megfigyel
hető Bach zenéjében. Orgonára és 
énekkarra írt műveinek közép
pontja ugyanis a korái, vagyis a 
gyülekezeti ének. A Máté és János 
passió döntő pontjain mindig meg
szólal egy korái, amelyben a gyüle
kezet bűnbánatáról, fájdalmáról, 
vagy hálájáról tesz bizonyságot. 
Ezekkel a korátokkal mintegy „be
lekapcsolódik” a gyülekezet Bach 
passióiba.

Persze a válasz mellett ott van az 
egyházi zene igehirdető jellege is. 
Luther zene-teológiájának talán 
legdöntőbb mondata így hangzik: 
„Isten a zene által is hirdeti az evan
géliumot.”

Hogyan valósul meg ez a prédi-

kálás Bach orgonaműveiben? Az 
utókor csak fokozatosan értette 
meg, fedezte fel, hogy Bach orgo
nára írt korálelőjátékaiban „prédi- 
káltatja” az orgonát. Ez különben 
szembetűnik a két leghíresebb so
rozatban, a weimari évek vége felé 
keletkezett „Orgelbüchlein”-ben és 
a Luther káté-énekeire írt sorozat
ban, amelynek szerény címe „Cla- 
vierübung. Dritter Theil.” Bach itt 
nem csak a korái dallamát veszi 
alapul, hanem mindenütt megke
resi a szöveg jellegzetes hitbeli üze
netét és egy bizonyos zenei motí
vummal ábrázolja. így hirdeti a 
bűnesetet, Jézus születését, halálát, 
feltámadását. Különösen a Luther 
káté-énekeire írt sorozatban kéz
zelfogható, hogy Bach csakugyan 
„folytatja” Luther munkáját az 
egyházi zenében. És 200 évvel Lut
her után megvalósítja Luther el
gondolásait.

A Bach-kutatók sokat foglal
koznak azzal, hogy milyen hatá
sok érhették Bachot Luther részé
ről. Csak néhány mozzanatot em
lítek: gyermekéveiben Eisenach- 
ban egy olyan városban van, ahol 
még élnek Luther emlékei. Ottho
nából látja Wartburg várát, ahol 
Luther száműzetésében lefordí
to tta az Újszövetséget. Lutherá
nus szellemű iskolába jár. Sokat 
olvassa a reformátor írásait, aki
nek művei két sorozatban is 
megmaradtak könyvtárában. De 
beszéljünk Bach személyes hité
ről. Bibliaolvasó, imádkozó, úr
vacsorázó, családi születésnapo
kon, halál-évfordulókon a fenn
maradt egyházi bejegyzések sze
rint családjával együtt járul az 
oltárhoz. Egy-két levelében előt

tünk áll a kereszthordozó Bach. 
Egyik fiával kapcsolatos csaló
dásait is imádkozva, megaláz
kodva fogadja.

Bach, mint Luther művének 
folytatója áll előttünk egyházi 
zenéjének gerincét képező 200 
kantátájában. Ez a csodálatos 
zene egy elmélyedő lutheránus 
teológus alkotása is. Hittel, bűn
bánattal és evangéliumi remény
séggel mélyed bele a kijelölt bib
liai textusokba az egyházi esz
tendő útmutatása szerint. Sok 
vallásos zenész van, de Bach 
nem egyszerűen „vallásos”, ha
nem az evangélikus egyházban 
benne élő, az igét teológusként 
„hasogató”, vele megküzdő mu
zsikus.

Cantate vasárnapja van. Jó, 
hogy ez a vasárnap a húsvéti - 
öröm idejére esik. Ez alkalmat 
ad arra, hogy rámutassunk: 
Bach zenéje is nem utolsósorban 
a húsvéti evangélium örömét su
gározza. A laikus hallgatónak is 
feltűnik Bach zenéjében a Jézus 
iránti szeretet és az örökélet üze
netének gyakori kihangsúlyozá
sa.

A mai örömtelen, nyugtalan 
és bizonytalan ember valami 
erőt érez az egyházi zenében. 
M ert ez a zene nem. az_ ember 
nagyságát, harcát, erejét dicsőíti, 
hanem azt az Istent, aki Jézus
ban vigasztalást, szabadulást, 
örökéletet kínál. Ez az evangéli
um a végső alapja és forrása an
nak az örömnek, amely Luther 
reformátori felismerését és az ö 
nyomán Bach zenéjét is betöltöt
te.

Gáncs Aladár

wilhelm Busch „Csak a számmal 
csinálom" címmel egy egészen „Tölts el tűzzel!”

hétköznapi, mégis sokat mondó törté
netet mesélt el egyszer. Rablópandúrt 
játszó gyerekeket látott az utcán, akik 
karácsonyra kapott játékfegyvereikből 
lövöldöztek egymásra az utca fái, bok
rai mögé bújva. Az egyik kisfiú, aki
nek elemes géppisztolya már elromlott, 
a szájával csinálta a lövések hang
já t: puff-puff! Busch először mo
solygott magában a látottakon, azon
ban gondolatai hamar messze kalan
doztak.

Mai igehirdetéseink is ilyen „ártal
matlan pufogtatások” . Egy részről 
rendkívül korrektek. Minden a helyén 
van bennük. Logikus a felépítés, a 
gondolatmenet. Ügyelünk arra, hogy 
teológiailag is minden megalapozott 
legyen. Mégis, -  istentiszteleteinken 
nem történik semmi. Isten Igéje nem 
talál szíven senkit sem. Intellektuálisak 
és unalmasak a prédikációink. Theo 
Sorg, nyugalmazott stuttgarti püspök 
írja: „Csattog, durrog, de senkit nem 
talál el, mert vaktölténnyel pufogta- 
tunk. Ezek nagyot szólnak, hatalmas 
zajt okoznak, de egyébként hatástala
nok. Néhány vékony fü s t csík, de nem

madása. Mennydörgőnk ugyan, de a 
villámaink nem gyújtanak."

„Bejártam az egész világot, és úgy 
találtam: sehol nem prédikálnak olyan 
korrektül, mint Németországban; de se
hol olyan erőtlenül sem.” Ezt pedig 
Corrie ten Boom írta. Vajon hallott-e 
Magyarországon igehirdetést?

S mindez jellemző egyházi életünk más 
területeire is. Minden korrekt és igaz. 
Tévedés csak imitt és amott. Ha rádió
ban, TV-adásban ország-világ nyilvános
sága elé kerülünk, íratlan törvény, hogy 
ott „Színvonalasan” szabad csak meg
szólalni. Az énekkar például csak Bachot 
énekelhet. Finn ébredési ének az énekkar 
megszólaltatásában már nem illik a kép
be. Korrekt a sajtónk, korrekt az Öröm
hír. A  missziói parancsnak megfelelő kül
detéstudat miért nem lehet meghatározó
ja  egy TV-műsornak? Nem elég csupán 
csak mindig alapigazságokat hangoztat
ni!

Tévedés ne essék: ragaszkodnunk kell 
teológiai felismeréseinkhez, és valóban 
ragaszkodnunk kell egyfajta színvonal
hoz.

A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG  
FŐTITKÁRA BUDAPESTEN JÁRT

Egynapos látogatásra érkezett hozzánk Ishmael No- 
ko főtitkár, akit útjára elkísért a Vüágszövetség Euró- 
pa-titkára, dr. Görög Tibor is. Megérkezésük után dr.
Harmati Béla püspök-elnök kíséretében fogadta őket 
Horn Gyula miniszterelnök. A szívélyes hangú beszél
getésben a miniszterelnök kijelentette, hogy a hit meg- 
vallása és személyes gyakorlása az emberek legbensőbb 
ügye, az egyházak társadalmi szerepvállalása ugyanak
kor közügy. A kormány szavatolja a lelkiismereti- és 
vallásszabadságot, az állam semmi módon nem avat
kozhat az egyház belügyeibe. Az egyházak anyagi tá
mogatásának mértékén nem változtatnak, az egyházi 
ingatlanok tulajdonba adása azonban a tervezettnél 
hosszabb időt fog igénybe venni. Elmondta azt is, hogy 
a kormány nagyra értékeli az egyházak türelmét, aho
gyan a nehéz gazdasági intézkedéseket fogadták.

Noko főtitkárral beszélgetve megtudtuk, hogy a tár- zetéről, arról az egyedülálló képről, hogy ennek a kis 
gyalás során szó volt Magyarország geopolitikai hely- országnak hét szomszédja van és minden politikai ne

hézségnek hatása van reánk. Az Európai Közösséghez 
való csatlakozásban mindenre koncentrálni kell. Szó 
volt a kisebbségi jogokról, arról, hogy jó szerződéseket 
kell kötni, ez hozhat eredményt. A magyar-szlovák 
alapszerződés e tekintetben modell lett Európában. Ha 
megtartják, úgy ez garantálhat békét és segítheti a jó 
kompromisszumokat.

Megkérdeztük arról, hogy látogatásának mi a 
célja. Erre azt válaszolta, hogy az új politikai hely
zetben keresi, mi a szerepe az evangélikus egyház
nak hazánkban. Hogyan látjuk a bennünket körül
vevő világot?

Belső egyházi kérdésekkel is szembenéztünk -  
mondja a főtitkár, a Fasori Gimnáziumot, Teoló
giai Akadémiát és a diakóniai programot vettük 
szemügyre az egyház vezetőivel tanácskozva, akik 
tájékoztatást adtak az egyház teológiai képzéséről, 
nevelési és szociális programokról.

Arra a kérdésre, hogyan látja a tőlünk délre fo
lyó háborús jelenségeket, azt válaszolta, hogy a ju 
goszláv problémával szembe kell nézni, de ezt a 
kérdést az ENSZ-nek kell megoldásra segíteni, az
után jöhet a Világszövetség segélyezési programok
kal.

Elmondta még a főtitkár, hogy a közeli hóna
pokban Szlovákiát is fölkeresi és tájékozódik a 
szerződés másik országában is.

Noko főtitkár meghívta Horn Gyula miniszterel
nököt, hogy Genfben járva, látogassa meg a Lut-

tunkból. A Lélek ereje. Van alkal
munk bőségesen igét hirdetni, bizony
ságot tenni: az elmúlt években Isten 
sok nyitott ajtót adott elénk. Nyomo
rúságunk, hogy vagy nem tudtunk élni 
a lehetőségekkel, vagy nem jól hasz
náltuk ki azokat. Ezért marad a sza
vunk csupán szó, amely nem gyógyítja 
meg a beteg szíveket. És I  minden ma
rad a régiben.

A Missziói Bizottság szándéka tisz
teletre méltó. Erőlködését támogatni 
kell. Szeretnénk megmozgatni, felrázni 
egyházunk népét, a tespedés maga a 
halál.

Mi fog ettől megváltozni? -  kérdez
heti bárki. Ez Isten titka marad. Min
denesetre nem ülhetünk ölbe tett kéz
zel. Égető szükségünk van olyan ige- 
hirdetőkre, akik gyújtani tudnak, akik 
szolgálatában erő van, az Ú r ereje. 
Ezért kell imádkoznunk, mert az evan- 
gélizáló csendesnapok szervezésében 
ennek a hiányát látjuk a leginkább. 
Olyan igehirdetők kellenek, akik Isten 
erejével tudnak szólni, mert akkor ott 
nem ártalmatlan csetepaté folyik. Ak
kor ott életről és halálról van szó, az 
óember meghalásáról és az újember 
feltámadásáról.
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Miért vannak a világon börtönök?
A zt hiszem, ennek több oka is lehet!
Vannak emberek, akik börtönbe kerülnek, 
mert elkövettek valami rossz, gonosz dolgot.
Vannak, akik azért kerülnek börtönbe, mert 
akik bebörtönzik őket, rosszak és gonoszok.
De vannak „láthatatlan” börtönök is, melyeket lassan 
épít az önzés, a harag, a kapzsiság, s ezek erősebben 
tartják fogva foglyaikat, mint a rácsok, s többen 
raboskodnak így, mint penészes kőfalak mögött. 
Uram, tudom, Te mindenkit szabadnak teremtettél, 
s nem Te száműzöl minket láthatatlan börtönökbe.
De segíts valóban szabadon élni: szabadon minden 
gonosz indulattól, amely bilincsbe verné életünket.

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Roboám
Roboám Salamon király fia, Dávid unokája volt. 

Apja halála után került trónra, de nem tudta megőriz
ni az őrökbe kapott ország egységét. Nagy terheket 
rótt a népre, s amikor Jeroboám a terhek könnyítését 
kérte, a király nem a vének tanácsára hallgatott, akik 
szintén könnyítést javasoltak, hanem az ifjakéra, akik 
így biztatták: „Mond nekik: Ha apám nehéz igával 
terhelt benneteket, én még nehezebbé teszem igáto
kat”. A vége az lett, hogy az ország északi részén élő 
tíz törzs megtagadta a közösséget Dávid utódaival. 
Jeroboámot választották királyuknak, és elszakadtak 
a déli két törzstől. Roboámnak csak Júda és Benjámin 
területe maradt. Tizenkét évig uralkodott Jeruzsálem
ben, és a Biblia azt írja róla: „Gonoszságot cseleke
dett, mert nem kereste az Urat”.

A Szentírásban az egyes uralkodók nagyságát nem 
azzal mérték, mint másutt ez megszokott lehet: nem 
a birodalmuk területének nagysága, nem hadseregük 
ereje, nem is hadjárataik sikere az, ami alapján egy 
királyt jónak vagy rossznak ítél a Biblia. Az egyedüli 
mérce az, hogy az Istennek tetsző módon uralkodott- 
e, vagy azt tette, amit az Úr rossznak tart. Egy király 
attól tudott jó király lenni, hogy jó kapcsolatot kere
sett az Istennel.

Ez nem csak a régi királyokra igaz, de igaz 
ránk, ma élő emberekre nézve is. Az embert nem 
teszi igazán naggyá, hogy mekkora lakásban él, 
vagy milyen autót vezet. Ennél sokkal fontosabb, 
hogy keresi-e Istent, vagy teljesen száműzi Őt az 
életéből?

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Komplikált
Már sokak számára ismerős játékunkban minden 

számjegynek 1-től 9-ig, van egy megfelelője a betűk 
között. Első lépés a feladat megoldása felé az, hogy 
meg kell találnotok, melyik számnak melyik betű a 
párja. (Tehát összesen kilenc betű Szerepel a játékban, 
én mindegyiket egy számmmal jelöltem.) Azt, hogy 
melyik szám melyik betűnek a megfelelője, úgy tudha
tod meg, hogy behelyettesíted a számmal jelölt szava
kat az általam megadott mondatokba. További 
komplikált magyarázkodás helyett inkább bemutatok 
egy példát:

„3647 volt az a város, ahol Jézus a vizet borrá változ
tatta." Ebben az esetben 3 = K, 6 = á, 4 = n, 7 = a. 
Akkor pedig ha azt kérdezném, ki az a „7447”, a 
válasz természetesen az lenne, hogy ANNA. De ez 
csak példa volt!

Most jön a feladvány:
„123 feleségének vesztét az okozta, hogy nem tudta

leküzdeni kíváncsiságát, és hátra pillantott. 4536789 
felesége pedig férje héber szolgája iránt érzett vonzal
mán nem tudott uralkodni.”

H a m indez igaz, a k k o r  m i a z  a z 51389?  Tudsz olyan  
a Bibliában előforduló fö ld ra jz i helyeket m egnevezni, 
ahol 51389  vo lt ta lá lh a tó?

Megfejtéseiteket a lap dátumát követő keddig adjá
tok postára!

Megfejtések-megfejtők
Lapunk április 9-i számában közölt „Jézus mond

ja” c. feladvány helyes megfejtése a következő volt: 
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, 
ha meghal is él”

A helyes megfejtők: ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Do
nath Ferkó (Ózd); Grósz Eszter (Nagybörzsöny); Né
meth Csilla (Somlószőlős); Nuszpel Mónika (Soltvad- 
kert); Zomborv Réka (Kelenföld).

„Az Úr feltámadt!" -  hirdették a „húsvéti haran
gok” az április 16-i számban.

A megfejtők: ifj. Bors Zoltán; Donáth Ferkó; ülés 
Adél (Egyházasdengdeg); Nuszpel Mónika és Kriszti
án; Ódor István (Budapest);

LABIRINTUS

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 3S9.

A gyülekezet éneke közösséget teremt
„Énekeljetek Istennek, zenge- 

dezzetek az O nevének...” -  ol
vashatjuk a 68. zsoltár ötödik 
versében.

Isten teremtette az éneket, a 
zenét is. Ó adott tehetséget egyes 
embereknek arra, hogy csodála
tos énekeket, zenemüveket írja
nak. Azonban az emberek több
sége nem szerez zeneműveket. Is
ten nem is várja el minden em
bertől, hogy zeneszerző legyen. 
De minden ember képes arra, 
hogy valamilyen szinten énekel
jen. Az éneklés csodálatos ado
mánya Istennek. A régi ember, 
ha bánata volt, énekelt, ha örö
me volt, azt is énekben fejezte 
ki. A mai ember, ha bánata van, 
elmegy a diszkóba, ha öröme 
van, szintén ezt teszi, és fülsike
títő „zenével” kábítószerezi ön
magát.

A mai emberek többsége már 
nem énekel, elvesztette az ének
lés adományát. Az éneklés szé
gyen, megvetni való dolog. Va
jon miért?

A sátán nagyon jól tudja, 
hogy mely összekötő kapcsokat 
kell elvágni Isten és ember kö
zött. A gyülekezeti éneklés olyan 
különleges imádság, amely lég
kört teremt, mégpedig az ige ta
laját előkészítő légkört! Az ör
dögnek az az érdeke, hogy az 
igemag lehetőleg minél köve
sebb, gazosabb és keményre ta
posott földre hulljon. A többit ő 
elintézi.

Egy példát szeretnék elmonda
ni a magam életéből, hogy 
mennyire komolyan kell ven
nünk a gyülekezeti éneklést.

Késtem az ifjúsági óráról. Az 
óra elején sokat szoktunk éne
kelni, de még így is csak az 
imádságra értem oda. Hirtelen 
nem tudtam váltani a kétféle 
„világ” között. Imádság után ki
kerestük az Útm utató szerint ki
jelölt esti igét. Majd sorban ol
vastuk fel az igét, versről versre. 
Valahogy nem tudtam odafigyel
ni. Az egyes szavak jelentését 
természetesen felfogtam, hiszen 
magyarul volt, de, hogy mi az 
ige értelme, az nem ju to tt el a 
tudatomig. Majd jö tt a beszélge
tés, de képtelen voltam bekap
csolódni. Ä „kint” más légköre 
annyira rajtam ült, hogy nem 
tudtam  ráhangolódni az igére. 
A beszélgetés után imádság kö
vetkezett, és belőlem nem fakadt 
válasz, hála, köszönet, sem ké
rés. Semmi. Hiszen nem kaptam 
az igéből semmit. Illetve kap
tam, csak nem tudtam  átvenni, 
mert nem tudtam  ráállni Isten 
hullámhosszára. Ekkor döbben
tem rá, hogy az éneklésnek mi
lyen fontos szerepe van gyüleke
zeteink életében.

Az éneklés nemcsak díszítés, 
az üres idő kitöltését szolgálja, 
az éneklés közösséget teremt. 
Amikor együtt kell énekelnünk 
másokkal, akkor le k.ell m onda
nunk szeszélyeinkről, nem éne

kelhetünk úgy, ahogyan éppen 
nekünk tetszik, mert együtt éne
kelni csak akkor lehet, ha alkal
mazkodunk egymáshoz. Az 
éneklés rendet teremt, mert a 
megadott ritmusban és tempó
ban, a megfelelő hangnemben 
kell énekeim. Az éneklés meg
nyugtat és ráhangol Isten hul
lámhosszára. Istentisztelet előtt, 
amikor beülünk a templompad- 
ba, a külvilág ingerei, gondjai, 
problémái, eseményei foglalkoz
tatnak bennünket. Azonban a 
lelki szöveg és dallam ezeket hát
térbe szorítja és megüresíti a szí
vünket, hogy be tudjuk fogadni az 
igét. Az istentisztelet végén pedig 
válasz az igére, imádság, visszhang 
a szívünkből, mely kifejezi hálán
kat és együvé tartozásunkat.

Isten arra teremtette az éneket, 
hogy Neki énekeljünk és zengedez- 
zünk. Nem azt várja el, hogy erőn
kön felül szépen és művészien éne
keljünk, nem azt várja el, hogy a 
hangunk csodálatos legyen, mert 
Isten nem a külsőt, hanem a belsőt 
szemléli. Próbáljunk meg nyitott 
szívvel, akarattal énekelni, tapasz
talni fogjuk, ha megnyílik a szí
vünk, hogy egyre könnyebb lesz. 
Énekeljünk otthon a családban is, 
mert jó, ha hozzászokunk és ter
mészetessé válik számunkra az 
éneklés. Ha elveszítjük az éneklési 
képességünket, akkor nagyon so
kat veszítünk. Akkor elveszítünk 
egy fontos találkozási lehetőséget 
Istennel. Széli Éva

NÉPFŐISKOLA
Március 29-én munkamegbe

szélést tarto tt a Magyar Népfő
iskolái Társaság és az Evangéli
kus Egyház Népfőiskolái M un
kacsoportja. A M agyar Népfőis
kolái Társaság 1988-as megala
kulása óta az egyházi és a világi 
népfőiskolák legátfogóbb koor
dináló szervezete. Elnöke dr. 
Kovács Bálint ny. református 
lelkész.

A skandináv evangélikus egy
házak által 150 éve kezdeménye
zett népfőiskolái mozgalom az 
iskolán kívüli művelődés egyik 
legmeghatározóbb európai mo
delljévé vált.

A  népfőiskola célja a hitbeli, 
nemzeti, hivatásbeli szolgálatra 
való nevelés.

M int minden egészséges, alul
ról szerveződő evangéliumi moz
galmat, a népfőiskolát is tönkre
tette a kommunizmus.

Az újrakezdés lassan és nehe
zen megy. Egyházunkban né
hány kisebb kezdeményezés mel
lett a sárszentlőrinci népfőiskola 
érdemel említést. Csepregi Béla 
ny. lelkész és leánya Erzsébet, 
aki a helyi lelkész, m ár öt éve 
szervezik, vezetik a népfőiskolát. 
Munkanélküliek számára szer
veztek például szövőtanfolya
mot. Alapítványuk együttműkö
dik az Országos Foglalkoztatási 
Alappal és a Megyei Munkaügyi 
Központtal.

Szeverényi János

J. GNANABARANAM:
Indiai falusi keresztyén imája 

egy városi látogatás után
Nem panaszkodom, hogy itt villanyvilágítás nincs.
De köszönöm Uram a fénylő csillagokat és az ezüstös holdat.

Nem panaszkodom, hogy itt nem mehetek az operába.
De köszönöm Uram a fákon ülő madarak hangversenyét.

Nem panaszkodom, hogy itt sem múzeum, sem szobrok nincsenek.
De köszönöm Uram a pillangókat, melyek a vadvirágokkal játszanak.

Nem panaszkodom, hogy nincs vízvezetékünk itt.
De köszönöm Uram a zúgó vízesést és a monszunesőt.

Nem panaszkodom, hogy itt nem kőházban lakom.
De köszönöm Uram a bambuszt, amiből kunyhómat építhettem.

Nem panaszkodom, hogy itt nem alhatom puha ágyban.
De köszönöm Uram a puha gyepet, amelyen kényelmesen fekhetek.

Nem panaszkodom, bogy itt nincs telefon.
De köszönöm, hogy barátaimért imádkozhatom.

Nem panaszkodom, hogy nincs itt vendéglő sem.
De köszönöm Uram, hogy az emberek, a szomszédaim vendégszeretők.

Nem panaszkodom, hogy itt nem élnek nagy filozófusok.
De köszönöm Uram, hogy hihetünk Tebenned.

Nem panaszkodom, hogy nincsenek nagy terveink a jövőre.
De köszönöm Uram, hogy Tebenned reménykedhetünk.

Nem panaszkodom, hogy mi itt műveletlenek és szegények vagyunk.
De köszönöm Uram, amiért meggazdagítottál, hogy másokat szerethessünk.

Fény az út végén
Szép ajándékot tett 

Sajtóosztályunk húsvét- 
kor az olvasó asztalára.
Christoph Klein szász 
evangélikus püspök 
könyvének (Am Ende 
das Licht) forditását.
Szeretett felesége, Mar
lene hirtelen jött betegsé
ge és a felismeréstől az 
egy év alatt bekövetkező 
haláláig tartó út a könyv 
tartalma. A napok és a 
hetek gyorsan szaladnak 
egymás után. Igazán 
semmi lényeges esemény 
nem történik, mégsem 
lehet ezt az írást letenni.
Miért? Azért, mert való
ságos emberi tragédiát 
hordoz és a valóságos Is
ten vezető keze érződik végig a 163 oldalon.

Valóságos ember tragédiája. Ötvenévesen, ereje teljében, 
az Istennek való szolgálat sodrásában szakad Marlenere a 
gyógyíthatatlan kór nyomorúsága. Betegségének tudatos 
vállalása nem bénítja le, hanem megerősíti a betegség elleni 
harcban. Mély gyermeki hite néha mélységekbe zuhan, más
kor a mennyekig emeli, míg csak eljut az Istennel való meg
békélésig.

Valóságos Isten jelenléte tapintható a könyv minden lap
ján. A beteg és családja hétköznapjainak elcsendesedései 
sohasem maradnak válasz nélkül, a napi imádságos kapcso
lat Istennel megerősíti a beteget a legnagyobb szenvedések 
idején, s az együtt szenvedő család is meg-megújul a kétség- 
beesések órái után.

Nem rózsaszínű képet ad az író, hanem nagyon is reális, 
a kétkedéseket, mélypontokat is őszintén az olvasó elé táró 
leírást. Ettől olyan emberi és mégis isteni ez a történet.

Kérem a kedves Olvasót, nyitott szívvel vegye kezébe ezt 
a szívszorítóan szép könyvet, hátha a valóságos Isten ezen 
keresztül akarja építeni, gyógyitani életünket!

A könyv kapható a Sajtóosztályon. Ara: 380.- Ft.

Gyermekeink „hitvallásai99
(A hittanverseny előkészületében)

„Gyermekek a bibliában” címmel hirdette meg a 
M É V I S Z  az Országos Bibliai és Hittanverseny IV. 
Találkozóját. Tegnap (április 11-én) bontottuk ki 
a 182 jelentkezési lapot.

Szeretnénk, ha az Evangélikus Élet lelkes olvasói 
is tájékoztatást kapnának a gyermekek vallomásai
ról. Nagyon őszintének, meghatónak tartjuk a gyer
mekek idézett sorait.

Számunkra ez tükör a lelkipásztorok és hitokta
tók áldásos munkájáról. Sok vallomásból erőt is 
meríthetünk. A zt a címet is adhattuk volna: GYER
M EKEKTŐL FELNŐTTEKNEK.

A gyermekek a fenti kép alapján arra a kérdésre 
válaszoltak, hogy: „Számodra mit jelent ez a kép? 
Lássuk, mit jelent gyülekezeteink gyermekeinek 
számára a verseny szimbóluma. (Nem közöljük le 
mind a 182 választ, de a M E V I S Z  irodában bárki 
betekintést nyerhet. Érdemes időt szakítani rá.)

„Azt jelenti számomra, hogy szeressük egymást, de személyvá
logatás nélküL Szeressük az öregeket, felnőtteket, gyermekeket 
Maradjunk olyan szívűek, kedvesek, vidámak. De az én legna
gyobb kincsem: tudom, hogy engemet is szeret” (Tóth Adrienn, 
11 éves, Tokorcs)

*
„Én is gyerek vagyok, nekem is Jézushoz kell mennem. De 

Jézusnak mindegy, hogy az illető lány-fiú, felnőtt-gyerek, ma
gyar-német, zsidó-evangélikus.” (Seregély Eszter, 11 éves, Cell- 
dömölk)

„Jézus legjobban a gyermekeket szereti, mert a felnőtteknek 
is olyan szívvel kell befogadni ő t  mint egy gyermek.” (Thiering 
Péter, 11 éves, Rákosszentmihály)

„Számomra ez a kép szeretettet békességet sugároz. Én nagyon 
szeretem a gyerekeket, s azért jó tudni mindenkinek, hogy van 
valaki, aki már születésünk előtt is szeretett minket Ez a gyerekek
nek biztonságot jelent” (Haha Mónika, 16 éves, Miskolc)

*
„Az Úr nem válogatja meg azokat, akiket szeret vagy szeretni 

akar, mert Ő mindenkit szeret, a kicsinyeket és a felnőtteket is. 
Csak meg kell bánnunk bűneinket és k i kell nyitnunk szívünk 
ajtaját és az Úr boldog, szeretetben gazdag életet biztosít." (Zim- 
mermann Erna, 14 éves, Szügy)

*
„Békesség, öröm, megnyugvás, tisztaság, egyenlőség. Család. 

Jézusban megtalálni az „igazi életet”. Szeretet«: végig jelen van 
életünkben.” (Kovács Krisztina, 15 éves, Szárazd)

„Számomra ez a kép azt jelenti, hogy Isten minden gyermeket 
...nekem is van hely Jézusnál." (Gáncs Tünde, 12 éves, Nagy- szeret és bármikor hozzá fordulhatunk, hogy bocsássa meg bűne-
------1__________  ___ ^   • 1 . ». L_____— t.1 .  "-MryteteA*'* 1 f  L  

„Ne tiltassanak el ilyen kérdésekkel a hittanversenytől.” (Nagy 
Gergely, 11 éves, Kelenföld)

■ •
„Szeretem Jézust és szeretném, ha én is a képen lehetnék és 

mindig vele lehetnék." (Bombolya Judit, 11 éves, Pestlőrinc)
*

„Jézussal szeretnék lenni. Neki mondom el bánatomat, örömö
met imádságban. Tudom, hogy ő  szeret” (Resch Dór ina, 9 éves, 
Pestlőrinc)

*
„Nem kell félnem semmitől, mert Isten mindig velem van és 

segít nekem a nehéz döntésben, hogy jó  választ adjak." (Polló 
Diána, 11 éves, Deák tér)

*
„Mindenekelőtt Jézus végtelen szeretetét jelenti nekem. A ki

csik iránti szeretetét és hogy azt mondta a felnőtteknek, hogy 
ilyen kisgyerekké kell lenniük, ha a mennybe akarnak kerülni.” 
(Kemendi Tímea, 16 éves, CeÚdömölk)

♦ ,
„Ez a kép a szeretet szimbóluma is lehetne. Jézus a fa , a 

gyermekek pedig a gyümölcsök." (Hegedűs Ákos Gáspár, 15 
éves, Deák téri Evangélikus Gimnázium)

*
„Jézusé lettem és az ó  tanítását tanulom. Isten gyermeke 

vagyok.” (Korsós Melinda, 12 éves, Kelenföld)
*

„Jézus szeret bennünket gyermekeket, mert mi még tiszták és 
nyitottak vagyunk." (Németh Anita, 14 éves, Kissomlyó)

*
„Isten nagyon szereti a gyerekeket és szeretné, ha nem csak ő  

szeretne minket, hanem mi is szeretnénk egymást” (Kollár Ta
más, 12 éves, Dunaegyháza)

*
, Jézus engem is szeret úgy, amilyen vagyok." (Apor Károly, 

Budapest)
*

„Jézus szereti, védi a gyermekeket és köztük engem... Szeret
ném, ha mindig tudnám az ő  jó útját járni. A rossz útról letérni. 
Egész életen át ő t  követni” (Pécz Lilla, 14 éves, CeÚdömölk)

*
Örömmel, Istennek hálát adva adtuk közre a gyermekek 

vallomásait.

Hammersberg Ganczstuckh Júlia
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A kultikus orgonahang az Isten előtti meghajlás jele A téli kántorképző tanfolyam vizsgája
Gáncs Aladár 1952 és 1978 között szolgált orgonista-lelkészként Nyí

regyházán. Idén, böjt ötödik vasárnapjának estéjén az ö hangversenyével 
indult újra az az egyházzenei áhítatsorozat, amelyet 1969-ben kezdett el 
„Orgonafélóra” címen, hétfő esténként, havi rendszerességgel. Később a 
nagytemplomi orgona átépítési munkálatai miatt szüneteltetni kellett. 
E hagyományt felelevenítő előadáson Frescobaldi, Muffat, Walther, Pach
elbel és Bach műveket játszott.

Az istentisztelet után rövid beszélgetésre kértem, hogy néhány személyes 
és szakmai jellegű kérdést feltehessek neki. Mire jegyzeteimmel megérkez
tem, már élénk anekdotázás közben találtam Laborczi Gézáék lakásán. 
Természetesen a téma nem lehetett más, mint a zene.

G. A.: Nem az a zene lényege, 
hogy egyvalaki kiáll, a többiek 
meg hallgatják. Az élő zene a lé
nyeg -  szemben a gépzenével.
S ami talán még ennél is fonto
sabb: a zene és az élet kapcsola
ta. Reggel fölkelek: énekelek. 
Bánatom van: énekelek. Évfor
duló van: énekelek. A zene nem 
egy kép, amit csak nézni kell. 
A zenét mindig újra létre kell 
hozni, életre kell kelteni.

B. L : A nyíregyházi Nagy
templomban a vasárnap esti is
tentiszteleten átlagosan tizenöt
húsz résztvevő szokott lenni. Eh
hez képest az a közel háromszáz 
ember, aki az orgonaestre eljött, 
szép létszám: sok ez, vagy kevés?

G. A.: Amikor hatvankilenc- 
ben elkezdtem az orgonafélórá
kat, az első alkalommal huszon
ötén voltak. Tehát ez a mostani 
kezdet nem rossz. Később persze 
ezerre, ezerötszázra is növeke
dett a létszám. Bizony, olyan 
hangok is voltak, hogy többen 
járnak hangversenyre, mint 
nagyünnepi istentiszteletre. Ré
gebben hittem abban, hogy az 
egyházi zene önmagában el tudja 
juttatni az embereket a hitre. 
Ma m ár ezt másképp látom. Ta
lán jellemző eset, hogy valaki 
megállított az utcán: „Aladár 
bácsi! Isten nem érdekel, de 
Bachot imádom! M ikor lesz or
gonaest?” Sajnos, úgy látszik, le
het Bachot szeretni akkor is, ha 
valaki nem az Isten hangját ke
resi benne. De az biztos: egyház
zenei kultúra csakis pap és kán
tor közö^ működéséből jöhet lét
re. 7; S  r‘rr „  ' '■ ' r' ,
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. I.: A felújítás jelenlegi 

szintjén milyennek látja a nagy- 
templomi orgona állapotát?

G. A.: Az egésznek a tervezete 
neobarokk. Ezáltal Bach-ra, sőt 
Bach előttiekre is alkalmassá 
vált. Különösen az az új, harm a
dik manuál nagyon értékes. Még 
hiányzik a főmű, az nincs meg
építve. A magas szélnyomás per
sze -  sajnos — megmaradt. Vi
szont az elektromos összekötte
tés is jobb, mint a pneumatika.

B. I.: M ikor járt utoljára Nyí
regyházán ?

G. A.: 1987-ben, amikor

Nagyváti Pali meghívására a 
kétszázadik orgonahangverse
nyen játszottam.

B. I . : Hol szokott rendszeresen 
szolgálni?

G. A.: Néha a Deák téren se
gítek istentiszteleten, esküvőkön, 
de rendszeresen nem kántorizá- 
lok, amióta nyugdíjba vonultam. 
Vidéken egy-egy koncertet néha 
elvállalok. Aktív koromban 
évente négy-öt hangversenyt tar
tottam. Volt néhány lelkész, aki 
kifejezetten pártolta az egyház
zenét. Ők tudatosan hívtak. Oly
kor előadásokat is tartottam . 
Egy alkalommal épp Bachról be
széltem. Azzal kezdtem, hogy 
odaléptem az orgonához, és leü

töttem egy moll akkordot, és egy 
dúr akkordot. A dúr az tiszta, a 
moll fátyolos. Azt mondtam: 
Bach így ábrázolja a bűnesetet. 
A dúr tiszta, vidám, a moll sö
tét. A szomorúság a bűn követ
kezménye. Sokat beszéltem fiata
loknak is. A zenei fejlődés csak 
rajtuk keresztül indulhat el. Per
sze, voltak, akiknek nem tetszett 
az egyházzenéről vallott felfogá
som. Olyan is akadt, aki azt hit
te, hogy én, mint orgonista, nem 
hihetek Istenben. Sajnos, sok 
templomos ember véleménye is 
az, hogy ha valaki orvos, tudós 
vagy művész, az természetszerű
leg ateista. Pedig mindig azt ta r
tottam, hogy a kultikus orgona
hang és orgonajáték az Isten 
előtti meghajlás jele. Amikor 
Trajtler Gábor búcsúztatott Pi- 
liscsabán, nagyon jól megmond
ta rólam: „Gáncs Aladár mindig 
képviselte, amit igaznak tartott, 
és nem érdekelte, hogy tetszik-e, 
vagy sem.” Ez jólesett.

B. I.: Adja Isten, hogy még so
káig képviselje, amit igaznak 
tart!

Bartha István

Április első napján hathó
napi m unka eredményességét 
értékelhettük m indnyájan, 
akik a fóti M andák-otthon 
nagytermében összegyülekez
tünk a té li kántorképző tan 
folyam vizsgájára. Láthattuk, 
m ennyit halad tak  idén azok, 
akik gyülekezeteink zenei 
m unkájában szeretnének fel
adato t vállalni.

H uszonhat vizsgázó több
kevesebb izgalommal várta  a 
m egmérettetést. Izgalommal, 
hisz a családias fóti lelkűiét, 
a szülők, bará tok  bátorító  je
lenléte mellett mégis komoly 
szám adás a vizsga, azzá te
szik az ünnepélyes körülm é
nyek is, a dr. H a rm a ti Béla  
püspök vezette vizsgabizott
ság, a tanfolyam on oktató  
tanárok  s más bennfentosek 
elvárásai.

Ezek az elvárások pedig 
nem öncélúak: nem kevés is
m eretre és gyakorlatra van 
szükség ahhoz, hogy valaki a 
gyülekezet sokrétű zenei éle
tébe alakítólag bekapcsolód
jon , s m ajd azt irányítsa.

Az első természetesen az 
énekvezetés, amihez elenged
hetetlen az énekeskönyv ala
pos ismerete. M int a vizsgán 
m egtudtuk, M akán  H argita  
tan íto tta  énekre a hallgató
kat, figyelve arra, hogy ne 
csak mennyiségileg teljesítsék 
a vizsgakövetelményeket, ha
nem éneklésük kifejező, s 
hangképzésük tudatos legyen. 
A hangszeres énekvezetés 
alapjait K ertész  B otond  har- 
m ónium óráin kaphatták  meg 
a diákok: idén a harmóniu- 
m ot tanuló nyolc vizsgázó 
közül ketten ún. „Segédkán
tori bizonyítványt” kaptak, 
ők jövőre orgonán tanulhat
nak tovább.

Trajtler G ábor, az orgonis
ták tanára  -  és a tanfolyam 
vezetője -  is nagy gondot 
fordít az énekkíséretek be- 
gyakoroltatására, emellett 
egyre több figyelmet kapnak 
a korálelőjátékok és szabad 
orgonakom pozíciók. Az or
gonavizsgán ilyen művekből 
hallhattunk bem utatót. K án
tori oklevelet azok kapnak,

Ének a lakótelepen
Lakónegyed a város peremén. 

Tízemeletes toronyházak vigyáz
zák a település határát. Köztük 
kistestvérként bújnak meg a 
négyemeletesek. A betonkolosz- 
szusok sivárságát csak a tágabb 
környezete teszi elviselhetővé: 
körülötte kiterjedt zöldövezet te
rül el. Ligetek, fenyveserdők, sze- 
lídgesztenyefák színesítik a tájat, 
mindössze négy-öt perc járásra a 
betonrengetegtől.

Talán ennek köszönhető, hogy 
nem csak galambok hada turbé- 
kol a házak tetején, hanem egyéb 
madarak sokasága is ide látogat 
a közeli ligetekből. M ár úgy meg- 

j szokták a lakótelep zaját, a  gye- 
' rekek lármáját, hogy egészen az 

emberek közelébe merészkednek. 
A feketerigók, cinkék, verebek, 
nyáron a fecskék és a többi ma
darak otthon érzik magukat a 
toronyházak között.

Télen-nyáron át vendégségbe 
járnak hozzánk is. Minden áldott 
nap, reggel és este felé hol egy kis 
veréb, hol egy feketerigó jelenik 
meg az erkélyünkön. A felkelő 
nap első sugarai alig aranyozzák 
be szobánk falát, máris itt terem 
a korai vendég. Eleségért jön, 
majd szomját oltja a neki kitett 
vizestálkából -  azután elkezd

énekelni. Énekével köszöni meg 
az ételt, italt -  nem nekünk, ha
nem Teremtőjének, Akinek 
gondja van reá is.

Csakhamar bekapcsolódik eb
be az Istent dicsérő, csodálatos 
hajnali kórusba a többi madár is, 
a feketerigók kara. A házak tete
jén, a panelpaloták kiugró szög
letein állva, a járdát szegélyező 
fiatal fák ágain ülve, fedezem fel 
az alkalmi énekkar tagjait, amint 
több szólamban énekelnek.

Istennek kicsi madarai! Kö
szönjük nektek, hogy éneketek 
üde hangjával figyelmeztetitek az 
embereket, mivel tartozunk mi is 
gondviselő Atyánknak. Emlékez
tetitek a napi megélhetés sűrűsödő 
gondjaiba temetkezett, Isten ké
pére teremtett értelmes lényeket, 
hogy ne lógó orral, lehajtott fejjel, 
szomorú ábrázattal kezdjük az új 
napot, hanem Isten dicséretével, 
A ki rólunk is -  akik sok verébnél 
drágábbak vagyunk neki - ,  gon
dot visel. Ti, kis oktalan énekes- 
madarak, feketerigók hada, Jézus 
szavait idézitek fe l  éneketekkel a 
Hegyi Beszédből: „Tekintsetek 
az égi madarakra, hogy nem vet
nek, nem aratnak, sem csűrbe nem 
takarnak, és a ti mennyei Atyátok 
eltartja azokat. Nem sokkal kü

lönbek vagytok-é azoknál?” (M t 
6,26.)

Aztán napközben elhalkul az 
ének. Elrepülnek a kicsi dalosok 
a város határán túl, a szabadba, 
hogy ott dicsérjék naphosszat 
Teremtőjüket. De amikor a bí
borszínű nap alábukni készül az 
ég tengerébe, s aranyló sugarait 
a toronyházak ablakainak százai 
tükrözik vissza, már ismét megje
lennek madaraink a lakónegyed 
házai között.

Megint ideszállnak az erké
lyekre, ahol eleséget találnak -  
aztán elkezdenek énekelni. Csak
hamar rázendítenek társaik is, 
énekelik együtt az esti dicséretet. 
Hálát adnak az elmúló napért 
Annak, Aki egész napon át 
gondjukat viselte. Megint csak 
minket szégyenítenek meg, a „te
remtés koronáit ?” Hol késik a mi 
énekünk ? Esti istendicséretünk és 
hálaénekünk az ajándékba ka
pott, elmúló napért, hogy Isten 
megtartott, megőrzött minket?! 
„Minden gondotokat őreá vessé
tek, mert neki gondja van reá
lok!" ( lP t  5,7.)

Lassan leszáll az est. Elcsende
sedik a lakótelep, elhallgat a gye
rekek lármája. Az emberek va
csorához készülnek, egyre töb

ben kapcsolják be tévékészülékü
ket. De odakint még most is hal
latszik néhány kis feketerigó da
la, amint több szólamban énekel
nek, s felelgetnek egymásnak. Ők 
még mindig nem unták meg a 
hálaadást...

Cantate vasárnapja van. Isten 
szólít fe l ma bennünket: „Énekel
jetek az Úrnak új éneket, mert 
csodadolgokat cselekedett... Ví
gan énekelj az Úrnak te egész 
föld, harsanjatok fel, örvendezze
tek és zengedezzetek!" (98. zsol
tár.)

A tél elmúlt, s immár bővült a 
feketerigók téli kórusa a pacsir
ták és a többi énekesmadarak 
csodálatos énekével, mely betölti 
az erdőt, mezőt, az egész tájat. 
Még hozzánk is behallatszik zen
gő énekük. S ugye tudjuk, hogy 
egyetlen nap sem hagyják abba a 
dalolást! Sőt, még az esőben, 
rossz időben sem szűnnek meg 
énekelni.

Az lehetetlen és természetelle
nes, hogy csak mi hallgatnánk?! 
Hát a mi ajkunk és szivünk is éne
kelje Teremtőnk és gondviselő 
Atyánk dicséretét és a hála him
nuszát!

Ne csak Cantate vasárnapján...
Szerdahelyi Pál

akik magabiztosan kísérik 
valamennyi énekeskönyvi 
énekünket, s istentiszteletre 
alkalmas középnehéz orgona- 
műveket is játszanak, melyek 
alapján azután önállóan is 
tudnak készülni a rendszeres 
szolgálatra.

Az értő zenéléshez szüksé
ges elméleti hátteret adja meg 
és a tudatos hallásfejlesztést 
szolgálja a szolfézs és zeneel
mélet nevű tantárgy, amit 
nagy szeretettel és nem meg
alkuvó kitartással tanított 
Csernyik R éka. Az ő m unká
jára  építhetett Fűke Veroni
ka, aki a többszólamú kórus
művek hangszeres megszólal
tatását gyakorolta a végző
sökkel, így készítve „elő a kar
vezetői munkát. Ők ketten 
m ár két héttel korábban 
m egtartották tantárgyaik 
vizsgáját; láthattuk akkor, 
mennyire komolyan veszik e 
m unkát, s mennyire át is ad
ják a rendszeresség szeretetét.

így a nyári tanfolyamon 
majd lehetőségük lesz az ok
levelezőknek énekkar előtt 
vezényelve bizonyítani karve
zetői tudásukat is, teljessé té
ve evvel oklevelüket.

Az április 1-i vizsgán tizen
nyolc orgonistát hallottunk, 
közülük négyen kántori bizo
nyítványt kaptak, és heten 
teljesítették idén az oklevél
hez szükséges szin tet: H or
váth Ferenc (Hidas), Kovács 
B ea  (Csővár), K ovács G abri
ella  (Bp. Rákoshegy, Peskó 
György tanítványa), Ném eth  
C saba  (Ajka, a Bartók B. Ze- 
neműv. Szakközépisk. tanu
lója), R ezessy  D o ro ttya  (Ve- 
csés), S zö cs  Tam ás (a brassói 
zeneműv. szakiskolából) és 
Varga K atalin  (Csurgó). Sok- 
felől érkeztek, s sokfelé m en
nek, kit merre hív a szolgá
lat. Egyikük-másikuk tán hi
vatásos muzsikussá válik, 
m ások-m egalapozott tudású, 
am atőrként pezsdítik valame
lyik templomunk zenei életét. 
Fótról azonban nem szakad
hatnak el: a nyári tanfolya
m okon feladatot vállalva, 
vagy a következő télire to- 
vábbképzősként visszajárva 
(idén ilyenre is volt örö
m ünkre példa), vagy a M an- 
dák-kórus tagjaként rendsze
res énekkari m unkát vállalva 
ide kötődnek, s ha így nem is, 
az együtt tanulás szeretetkö- 
zösségét emlékeikben hordva, 
tagjai m aradnak a kántorkép
zősök elkötelezett csapatának.

Bence Gábor

AUSZTRÁLIÁBAN JÁRTAM (4.)

Melbourne

Melbourne Ausztrália második legnagyobb városa, 
Viktória állam fővárosa. Lakóinak száma 2,6 millió. 
Nevezik a „legangolosabb” városnak is. Szigorúan őrzik 
az angol hagyományokat. Külső jele ennek, hogy az 
utcákat Angliából importált fákkal, cserjékkel szegélye
zik. Sok az elsőgenerációs, háború után idetelepült angol 
család is.

Fekvése nem olyan szép, mint pl. Sidney-é, távolabb 
is fekszik a tengerparttól, mellyel a várost átszelő Yarra 
folyó köti össze. A belváros, melynek széles, egyenes 
útjai sakktáblaszerüen szabályos négyszögekre osztják 
azt, hasonlít bármelyik európai nagyvároshoz. Sok a 
múlt századi négy-hatszintes épület. De ugyanakkor 
egyre több csupa üveg, csupa beton, modern, magas 
épületet is jócskán találunk itt. Itt van a tőzsde, a bankok 
világa, az üzleti élet központja.

A belváros büszkesége a Viktória Művészeti Központ. 
140 méteres karcsú tornya emlékeztet az Eiffel toronyra, 
lassan a város szimbólumává válik. Színházak, képtár, 
kiállító termek vannak itt egyetlen hatalmas épület- 
komplexumban. Ide tartozik a Concert Hall is, a remek 
akusztikájú, 2500férőhelyes hangverseny csarnok. Bará
taimmal itt néztük meg a nálunk is jól ismert rock ope
rát: a Jézus Krisztus Szupersztárt, nagyszerű előadómű
vészek tolmácsolásában.

A belváros kőrengetegét ellensúlyozza a rengeteg sok 
park, pihenőhely, ahol alkalom van a sportolásra is. 
A lepnapvnhh P7.pk körü l n Viktórin nnrk_mp/v két

tetősnek. A pihenést, felüdülést kereső városlakók nyu
galmát veszélyeztetik az egyre többször megrendezésre 
kerülő motorversenyek a park területén.

Jobban megismertem az úgynevezett elővárosokat, 
melyek Melbourne-t körülveszik, és hatalmas ütemben 
terjeszkednek minden irányban. Vendéglátóm elmesélte, 
amikor egyszer kirándultunk, hogy ahol ma négysávos 
autósztrádán halad a forgalom és üzletközponttal, isko
lákkal, templommal, sportlétesítménnyel tökéletesen el
látott tágas családi házakból, ápolt kertekből álló lakó
negyedeket látok, ott 20-25 éve még erdőségek voltak. 
Ide jártak ők gyermekeikkel kempingezni nyaranta.

Mindebből arra következtettem, hogy az általam 
ismert útikönyv adatai, melyek a nyolcvanas évek hely
zetét tükrözik, már nem mindenben helytállóak. Ott azt 
olvastam, hogy Melbourne alapterülete ötven szer hat
van kilométer. Viszont, ha hinni lehet magyar baráta
imnak — és miért ne lehetne, hiszen 82 óta élnek ott -  
akkor a város ma egy Győrtől Szolnokig terjedő alapte
rületen fekszik!

A városban van ugyan villamos- és autóbusz-forga
lom, de ez egyrészt nem ju t el mindenhova, másrészt 
hétvégén szinte teljesen leáll. A közlekedésben nélkü
lözhetetlen az autó. Mégpedig nem is egy autó. A házak 
előtt, vagy a garázsban családonként két, három autó 
is áll. Lelkesen próbáltak arról meggyőzni, hogy ez 
mennyire nem luxus, hiszen a benzin nagyon olcsó (!).  
És valóban: munkahelyre, templomba, más alkalomra 
eljutni, baráti kapcsolatokat ápolni a nagy távolságok 
miatt kocsi nélkül szinte lehetetlen!

Be kell vallanom, hogy ez a hatalmas város méretei
vel, forgalmával, másságával idegen maradt számomra. 
Az volt jó, hogy felfedező utóimról mindig vissza tud
tam térni a konferencia otthonos, sok élményt adó 
légkörébe, vagy új barátaim meleg, családias otthoná
ba. Keveháziné Czégényi Klára

FELNŐTTEK KONFIRMÁCIÓJA (III.)

A gyülekezeti háttér
Mpm fipvplmpn Hviil hagyni Vingv akik vállal-

olyan családi körből kerültek ki, ahol legalább egy 
valaki (szülő, vagy nagyszülő) egy gyülekezetnek va
lamikor aktív tagja volt és ma is az. Erre tehát Isten 
iránti hálával lehet és kell gondolnunk nemcsak a 
nagykorú konfirmáltaknak, hanem a lelkésznek és 
gyülekezetnek is. Amikor tehát a mindenkori konfir
mációnak, oktatásnak az egyik döntő célja, hogy a 
fiatalok „beépítése a gyülekezet életébe” megtörténjen, 
nem feledkezhetünk meg a feléje vezető első lépcsőről, 
amelyre éppen a gyülekezet életét ismerő, valamikor 
abban résztvett, vagy ma is benne élő családtag rásegí
tett. Ez akkor is úgy van, ha a döntő indítékot a 
lelkészektől váija netán a szülő: „Beszéljen vele, mert 
gyermekem, aki pedagógiai munkájában túlórázik, 
még erre a pásztori biztatásra vár” .

Erről a gyülekezeti hátvédről kutatok életük köny
vében. Egy gyógypedagógus keresztelési helye: Köt
ésé. Számomra kedves gyülekezet, mert 40 évvel eze
lőtt, mint szárszói missziós lelkész, a Balaton déli 
partjáról oda vittem konfirmálni első konfirmandusa
imat. Konfirmandusom nevében egy ugyanolyan ne
vű volt hűséges presbiterem „jön felém” a múltból, 
kinél (Szóládhegy) istentiszteletet tartottam. Magdi 
szülei ugyan Siófokon élnek, ahol született, de úgy 
tűnik, hogy Kötcse gyülekezeti vonzása a keresztségé- 
ben is megnyilvánult.

M unkatársa Katalin, aki őt is ide hívta a konfirmá
ciói előkészítésekre és aki hűségesen vett részt az al
kalmakon, Sopronhoz kötődik születésével, keresztsé- 
gével, házasságával, munkakörével. Édesanyján ke
resztül az ágfalvi evangélikusság gyökereiből hordoz
za az örökséget, apai vonalon a nagyszülői ág hordoz
za az evangélikus hagyatékot. De nem tévedek, ha azt 
mondom, hogy édesanyja egyháza iránti kötődése -  
német fordítói szolgálatában is -  jelentette a döntő 
indítást konfirmációjában.

A konfirmandusok női láncolatának egyik erős sze
me: Ágota. Nehéz volt bevonni, mert szinte nem tud
tunk megfelelő időpontot találni a túlzsúfolt pedagó
giai lekötöttsége miatt. Ez csak úgy sikerült, hogy 
édesanyja besegített, helyettesített, aki egyébként 
imádságos hátvédként a gyülekezetét is képviselte, 
mint a helyi Luther-Szövetség „lelki motorja”. Lehet, 
hogy Ágota életében is hosszú volt az út Szegedtől 
(ahol keresztelték) Sopronig, de közel volt hozzá az 
Ur mindkét helyen!

Két nnnkatpstvérről sem fpleHke7hetiink ü l  Kn-

tiszteleteken (úrvacsorái) nem egyszer mondotta: De 
jó lenne, h a ... Aztán érlelődött a tengerentúliak imád
ságával és látogatásával, amikor a nagymamát testvé
re és lelkész-sógora látogatta, akik a soproni gyüleke
zet számára egy 24 játékharangbők,,zenegépezetet” 
közvetítettek amerikai testvérek adományaiból. Áld
juk Istent ezért a gyülekezeti háttérért, amely ország
határokat is átíyel és az utódokat a hitben való meg
erősödés forrásához:^Krisztushoz vezet!

Patríciától sem szabádhallgatnunk, aki közvetle
nül a konfirmáció előtt kergsztségberi részesült és 
Balfról származik, ahol az l^ífköT kitelepítés előtt 
szép gyülekezet volt. Édesanyja özvegyen nevelte leá
nyát, aki mint bolti eladó, szeretne lelki-hitbeli töltést 
kapni,\mellyel az embereket, akik hozzájönnek, Isten 
megváltott teremtményeinek tekintse, kiket kedvesen 
lehet fogadni és kiszolgálni.

Eszter a soproni egyetem hallgatója és Mosonma
gyaróváron részesült keresztségben. Nagyapjával 
többször látjuk a soproni templomba istentisztelete^ 
ken és így született meg a konfirmi' cióvágya és kérése. 
A nagyapa unoka- és gyülekezetszerető, közvetítő 
szolgálatát Urunk bizonyára megáldja. Eszter meg
győző kedvességgel nyilatkozott a soproni Panoráma
rádióban a felnőtt konfirmációról.

A fiú-csokor két (aga: Zoltán és Attila, testvérek. 
Mindketten frissen kereszteltekként térdeltek a kon
firmációi és úrvacsoral oltár elé. Sopron régi evangéli
kus családjából származnak apai illetve nagyanyai 
vonalon. Sajnos, a nagymama nem tudott az ünnepen 
részt venni, de meghallgatott imádságáért otthon 
könnyek között is áldhatta az Istent.

A Benjamin-konfirmandus: Zoltán. Zalaegerszeg 
bölcsője ringatta és második éve tanítványom az Er
dészeti Szakközépiskolában, melyet az evangélikus 
Róth Gyuláról neveztek el. Zoltán ökumenikus nyi- 
tottságú fiatalember, aki résztvett a legutolsó Taize-i 
találkozón Párizsban. Egy albát is kapott, mely
ben az egyik imaheti alkalmon igeolvasással szol
gált.

Nos, gyülekezeti háttér húzódik meg a nagykorú 
konfirmáltak hitélete mögött, mely családi szálak
ból szövődött. Imádkozzunk, hogy testvéreink 
épüljenek be e gyülekezeti életbe. Legyenek az élő 
Krisztus élő hitű hírnökei Sopronban és Balfon, 
Magyaróváron és Zalaegerszegen, vagy ahová ke-
r í i l n p l f  p l p t n l f  e n r á n  I________________________________________
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----------N A P R Ó L  N A P R A  — ------- \ A VASÁRNAP IGÉJE
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat 

tett.” Zsolt 98,1.

Vasárnap: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, 
essünk térdre alkotónk, az Úr előtt! Zsolt 95,6 (Mt 
2,1-12; Mt 11,25-30; Kol 3,12-17; Zsolt 70.) Cantate 
vasárnapján éneklésünk magasztalja az Urat. Terem
tő Atyánk előtti hódolásunk jele az, amire a zsoltáros 
hív. Lebomlás, meghajlás és térdre esés az imádság és 
éneklés módja, liturgikus magatartásunk.
Hétfő: Mindnyájan tévelyegtünk, mint a juhok, 
mindenki a maga útját járta , de az Úr őt sújtotta 
mindnyájunk bűnéért. Ézs 53,6 (Mt 18,12; ApCsel
16.23- 24; 2Sám 12,15/v—25). Szeretjük a magunk 
útját járni, szeretjük, ha sikereink vannak és mintegy 
„igazolnak” bennünket. De most arra kell gondol
nunk, hogy Valaki szenvedett és meghalt azért, hogy 
mi a magunk útjáról megtérhessünk, hazatérjünk, 
mint elveszett juhok, akikért a Pásztor ment halálba.

Kedd: Jézus azt mondta nekik: „Én vagyok az élet 
kenyere: aki hozzám jön, nem éhezik meg, és aki 
énbennem hisz, nem szomjazik meg soha. Jn 6,35 
(Ézs 55,10-11; Jn 6,66-69; 2Sám 15,1-23) Jézus így 
adja önmagát. Étel és ital. Nem „olyan, mint a 
kenyér” vagy az ital, hanem 0  maga tölti be életün
ket. Ettől a kenyértől és italtól többé nem szűkölkö
dünk, teljes életet élhetünk. Az úrvacsorában így 
adja önmagát, -  testét és vérét -  hogy bizonyosak 
legyünk bűnbocsánata felől és higgyük el: újjá te
remtett bennünket, jó cselekedetekre.

Szerda; Szoros az a kapu és keskeny az az út, amely 
az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalál
ják. Mt 7,14 (Zsolt 12,2; Lk 19,37-40; 2Sám
15.24- 37) Az önmagát értünk áldozó Jézust ezen az 
úton találják meg azok, akik szorgalmasan keresik. 
A szoros kapu a keresztet is jelöli. Lemondás, áldo-

zat, alázat, de legfőképpen szeretetének elfogadása 
és továbbadása a következménye annak a kitartó 
hitnek, mely a szoros kapun és keskeny úton járva 
hazavezet. Jó a kevesek között is megtalálni az utat 
és az Urat!

Csütörtök: Nagy az ereje az igaz ember buzgó kö
nyörgésének. Jak 5,16 (Péld 16,3; 2Móz 14,10-15,3; 
2Sám 18,1-18) Az imádság erejére számos bíztató 
képünk van a Szentírásban. Elsősorban maga Jézus 
az, aki teljes odaadással és hittel „beszélget” Atyjá
val. Éppen az imádságban mutatkozik meg egysé
gük. De az imádság erejét sok keresztyén tapasztala
ta is erősíti a történelem folyamán. Bárcsak saját 
tapasztalatunk is erősítené. Ehhez azonban „buzgó 
könyörgés” kell!

Péntek: Szenved-e valaki közületek? Imádkozzék! 
Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Jak 
5,13 (Zsolt 81,2; lK or 2, 6-10; 2Sám 18,19-19,1) 
Imádság és éneklés. A húsvét utáni két szomszédos 
vasárnap üzenetének összekapcsolódása. Napjaink
ban sok veszélyes betegség kerülget szüntelenül. So
kan hordozzák a keresztet. Miért nem imádkozunk 
értük, velük? Ha pedig örömöt találunk, miért ma
rad el ujjongásunk? Tegyük mindkettőt gyermeki 
bizodalmas hittel!

Szombat: Mutasd meg hatalmadat, Uram! Mi pe
dig énekelünk és zsoltárt zengünk hatalmas tetteid
ről! Zsolt 21,14 (Mk 13,26; Ézs 57,15-19; 2Sám 
19,2-9) Az egyházban énekelni nem „akármiről” 
lehet és kell. Nem érzelmeink kimutatása, nem érzel
gős dalolás, hanem Isten hatalmas tetteiről való 
éneklés. Középpontban Isten cselekvése. Megmutat
ta hatalmát, feláldozta Fiát, kihozta a halálból. Jé
zus feltámadt és él és övé ma is minden hatalom 
mennyen és földön. Van miért „zsoltárt zengenünk 
hatalmas tetteiről.”

Atyánk! Szenteltessék meg a neved!
L k 11,2/b

A Miatyánk Isten igéje. Az élő Is
ten üzen mondanivalóján keresztül! 
Nagy kincs, ha imádságként is tud
juk -  naponként többször is -  szívből 
mondani, mint a saját kéréscsopor
tunkat. Célszerű azonban, mint igére 
is figyelnünk rá. Különlegességei mi
att a Lukács evangéliuma szerinti 
szöveg különleges módon is segíti ezt 
a ráfigyelést.

Atya! Megállító megszólítás! 
Meghökkentő tény! A csendes kér
dések egész sorát indíthatja el ben
nünk. Miként beszélgethetünk Vele 
ilyen közvetlen együttlétben? Abba, 
Édesapa! így hát Vele beszéljük-e 
meg döntéseinket, vállalásainkat, 
mindenféle akciónkat, mint az Ő 
gyermekei? Gondolunk-e szívünk 
egész melegével arra, hogy Jézus -  
aki megteremtette ezt a megszólítást 
számunkra -  bátorít minket, bizalmat 
teremt imacsendünkben? Fáj-e ne
künk valóban, ha azt érzékeljük, hogy 
mesterkélt az „édesapa” megszólítá
sunk? Amikor kisértések között bű
neink ellen küzdünk, minden idegszá
lunkkal központosítva kiáltjuk-e se
gélykérőn: „Édesapánk, segíts!”

Még ifjú koromban hallottam egy 
viszonylag egyszerű történetet, mégis 
évtizedek múltán is bennem él. Egy 
nyolc év körüli fiú csavargóit el ha
zulról. Vidéken éltek egy közepes er
dő közelében, s néhány óra után nem

tudott az erdőből kivezető útra talál
ni. Sírásra görbült szájjal kezdett kia
bálni az apja után. Egyszer csak tá
volról egy felnőtt hangját hallotta: 
„Halló, erre gyere!” Odacsörtetett! 
A közelükben lakó szomszédot talál
ta az erdei ösvényen. „Apád már na
gyon keres téged! Jön is ezen az 
úton!” -  mondta. Minden jajgatás
nak azonnal vége lett. A megmen- 
tettség öröme járta át a kis emberkét. 
„Édesapám keres engem. 0  jön!”

Ez az egyik legjelentősebb tartal
ma ennek a megszólításnak. Atya, 
aki keres engem, keres minket. Bát
ran fordulhatunk Hozzá!

Érdekes, hogy ennek a bensőséges 
megszólításnak nehéz folytatása 
van: „Szenteltessék meg a neved!” 
Míg a megszólításban bátran levet
hetjük azt a kínos feszültséget, amely 
az embert joggal elfoghatná, amikor 
az élő Isten elé lép, a folytatás rögtön 
Isten szentségének komolyan vételét, 
neve megszentelésének kérését helye
zi szívünkre.

Két nehézség is mutatkozik ebben 
a kérésben. Az első, hogy miért Isten 
nevét, s miért nem személyét említi 
Urunk ebben az alapvető imádság
ban. Imádkozásunkkor, az élő Isten 
jelenlétében azonban zavar nélkül ol
dódik fel ez az elvi kérdés. Az Ő neve 
elválaszthatatlanul összetartozik 
személyével. A név nem csupán jelöli

Őt, hanem személyének jelenlétét ta
pasztalja szívünk.

A második nehézség a szentség
nek, a megszentelés eseményének fo
galmi megértése. Nem könnyű át
gondolnunk, sőt, részleteiben lehe
tetlen tisztáznunk Isten személyének 
rendkívüliségét, s ezen belül szentsé
gét. Tudom, a „szent” szó vallási 
alapfogalom a tudós meghatározá
sokban, amelyet természetesen más 
módon értelmeznek a vallástörténet
ben, más módon a vallásfilozófiá
ban, a biblia-teológiában és a dog
matikában. Az igazán fontos azon
ban az, hogy imádkozásunkban szí
vünk egész készségével megragadjuk 
Isten egész másságát, a világot ener
giával, léttel ellátó tökéletes hatal
mát, bűnt gyűlölő, a mi bűnünk ellen 
is harcoló tisztaságát, s embermentő 
gigantikus szeretetét -  különös kife
jezéssel szentségét.

Tudjunk küzdeni azért, hogy Ő 
életünket befolyásolóan, sőt átható
an legyen szent. Megszentelésében, 
szentségének hangsúlyában aztán el
lenállhatatlanul kap szerepet dicsőí
tésének, magasztalásának, tiszteleté
nek számos formája. Nagyszerű ese
mény, amikor újra és újra a mi szá
munkra is szent az ő  neve, s amikor 
tükröződhetik rólunk ez a különle
ges üzenet mások felé is.

Atyánk! Szenteltessék meg a ne
ved! Gyakorlatunkban is!

Itt ideig! Ott örökké!
Koczor Miklós

Kaposvári NÖVEKEDÉS
A kaposvári evangélikus gyüleke

zet egyháztörténeti léptékkel mérve 
fiatal gyülekezet. Századunk első 
harmadáig az akkor még kis létszá
mú közösség az ecsenyi gyülekezet 
filiája volt. 1916-ban önállósult. Ha
marosan kinőtte imaházát, és temp
lomépítésbe kezdett. A gyülekezet 
több építészt felkért leendő templo
ma megtervezésére, amelyek közül 
Sándy Gyula okleveles műegyetemi 
tanár terveit fogadta el. A gyönyörű 
piros téglás templom és a hasonló stí
lusban vele egybeépített lelkészlakás 
nagy összefogással 1929-ben készült 
el. Az épületegyüttes mindmáig a 
gyülekezet és a város büszkesége.

Egyvalami azonban nem épült fel, 
noha tervek már a templomépítés 
idején voltak rá, és ami máig is égető 
hiány. Ez pedig a gyülekezeti alkal
mak tartására alkalmas gyülekezeti 
terem és hitoktatásra, bibliaórák tar
tására alkalmas szoba.

A város lélekszáma az urbanizáci
ós folyamat következtében az elmúlt 
fél évszázadban megduplázódott. 
Természetesen a beköltözők között 
sok evangélikus is volt. A környező 
evangélikus falvakból is, de az ország 
távolabbi területeiről is sok evangéli
kus települt be a városba.

Szinte mindenki máshonnan érke-
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rosban élő, templomos, hitüket gya
korló evangélikusok is alig ismerik 
egymást. A templomon és a lelkész
lakás egyik szobájából kialakított kis 
termen kívül nincs helyiségünk, ahol 
közösségi alkalmakat tarthatnánk 
A gyülekezet jövője szempontjából 
létszükséglet a gyülekezeti alkalmak 
tartására alkalmas helyiségek kiala
kítása!

A kaposvári gyülekezetnek nem 
volt nagy múltja, nem voltak elvett 
ingatlanjai, amiért kárpótlási össze
get kapott volna. De hisszük, hogy 
van jövője. Ezért határozta el gyüle
kezetünk presbitériuma, hogy a gyü
lekezeti terem kialakítását haladék
talanul megkezdi.

A múlt év decemberében elkészül
tek a tervek, amit a város jóváha
gyott. Az építkezés anyagi támogatá
sára létrehívtuk a „NÖVEKEDÉS” 
nevű alapítványt.

Reménységünk és imádságunk, 
hogy vállalkozásunk valóban a gyü
lekezet növekedését szolgálja, fizikai 
és lelki értelemben egyaránt. Remél
jük, hogy a Kaposváron létszámban 
növekvő evangélikusok otthonra lel
hetnek és krisztusi közösséggé for
málódhatnak.

Szeretettel kérjük elsősorban a Ka
posvárról elszármazottakat, de min-
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lekezeteket -  hogy imádságaikban 
hordozzák ezt a tervet, és aki teheti, 
anyagiakkal is segítse a kaposvári 
gyülekezet nagy vállalkozását.

Szemerei János 
kaposvári evangélikus lelkész

TUDNIVALÓK 
a „NÖVEKEDÉS” nevű 
közérdekű alapítványról:

1) A z alapítvány célja:
A Kaposvári Evangélikus Egy

házközség tárgyi feltételeinek javí
tása, és szolgálatának bővítése 
minden lehetséges és jogszerű ala
pítványi eszközzel (közérdekű célú 
juttatással, adománnyal, vállalko
zással, azok szervezésével).

2) Az alapítvány neve és székhe
lye:

„NÖVEKEDÉS” alapítvány 
7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 
39.

3) Az alapítvány nyitott, 
ahhoz bármely hazai vagy külföldi, 
jogi, illetőleg magánszemély csatla
kozhat. Az alapítvány vagyonát a 
csatlakozók bármely törvényes 
módon gyarapíthatják (pénzzel, 
vagyoni értékű joggal, mobili
zálható vagyoni eszközökkel 
stb...).

4) Adóengedély
„NÖVEKEDÉS” alapítványra 

befizetett adományok 30%-a az 
adóból levonható.

5) Alapítványi számlaszám
Az alapítványi számlát az OTP 

Kaposvári fiókja kezeli. A hivatal 
száma: 399-98002.

Az alapítvány számlaszáma: 790- 
"■■-*>__•

ÚJ ÉNEK: KRISZTUS AZ ÚR
Jel 14,1-5

Sokszor élem át azt a nyomorú
ságot keresztyén temetésen, hogy 
egyedül énekelek. Senki sem éne
kel velem. Tudom, vannak, akiket 
a gyász fájdalma némít el, vannak, 
akik nem ismerik az éneket, de 
vannak, akik nem akarnak énekel
ni, nem képesek énekelni. Mert az 
ének a szív dolga.

Mai igénk új énekről beszél, egy 
megtanulhatatlan énekről. Ujjon
gó mennyei ének kelt visszhangot 
a Bárány kíséretének száján. 
Krisztus ott áll a Sión hegyén. 
A zakariási prófécia beteljesülését 
látja János: „Megveti majd lábát 
azon a napon az Olajfák hegyén". 
A feltámadott győztes Úr hata
lommal visszatér a földre. Soha 
nem látott uralom veszi kezdetét: 
az igazság, a béke, a szentség, az 
élet uralma. Ezt az új uralmat di
csőíti az új ének. Az új himnusz 
hangjai zendülnek a mennyben. 
A győztesek az Úr trónusa előtt 
állnak és Isten hárfáival éneklik a 
Bárány énekét.

Új ének: Krisztus az Úr!
Ezt az éneket nem lehet megta

nulni, ehhez kevés a zenei tehetség. 
i Hiszen ez az ének a megváltottak 

éneke. Ezt csak azok tudják éne
kelni, akik áron vétettek meg a 
földről: „nem veszendő dolgokon, 
ezüstön vagy aranyon váltattatok 
meg... -  hanem drága véren, a hi
bátlan és szeplőtelen Báránynak, 
Krisztusnak a vérén". (lP t 1,18-19) 
Új éneket csak új szívvel lehet éne
kelni. Új szívet pedig csak az Isten 
adhat, és ad is a megváltottaknak. 
Tiszta szívet, Krisztus szeretetével 
felhangolt szívet ad. Tudsz-e éne
kelni? Zengi-e a szíved a Bárány 
énekét?

Sokan még soha nem tudták 
énekelni, hogy Krisztus az Úr. 
Mert még nem az övéi. Nincs hom
lokukra írva Isten és a Bárány ne
ve. Mit is jelent ez, hogy homloká
ra írva? A homlok az értelem he
lye. Döntöttél-e már Krisztus mel
lett, elfogadtad-e Őt Királyodnak, 
Uradnak? Aki felvette „homloká
ra” a Krisztus nevét, az az övé. 
A Krisztus-kérdés hatalmi kérdés, 
szavazás, elfogadás kérdése is. Ma 
még lehet dönteni, még tart a ke
gyelmi idő. Az én életemben is ak
kor zendült meg a szívem dicsőítő 
éneke, amikor elfogadtam a ke * 11

gyelmet, a bűnbocsánatot. Dávid 
így kiált az Úrhoz: „Tiszta szívet 
teremts bennem, Istenem”, (Zsolt 
51,12) „És igazságodat ujjongva 
hirdeti nyelvem." (16b). A megtisz
tult, újjáteremtett szív éneklő szív.

Sokan viszont ismét nem tudnak 
énekelni, hárfáikat a „fűzfák ágai
ra akasztották”, mint Izráel Babi
lon vizeinél. Fogságba kerültek, a 
rabság keserűsége elfojtotta a di
csőítő éneket. Sok keresztyén test
vérünk úgy éli életét a nyomorúsá
gok között, mintha már nem is 
Krisztus volna az Úr. Mintha 
Krisztus csak a békés helyeken, jó 
időkben volna csak Úr. Krisztus a 
nehéz időkben a keserűség földjén 
is Úr. A mártírok a fenevadak kör
mei között is énekelték a Bárány 
énekét. Engedd, hogy Isten meg
újítsa szívedet, hogy ismét éneklő 
szíved legyen!

Tiszta szív, Krisztust követő 
szív. „Ezek nem szennyezték be 
magukat nőkkel, mert ezek szüzek, 
ezek követik a Bárányt”. A Biblia 
lelki könyv és ezek a képek a lelki 
tisztaságra utalnak. A „nők” a ha
mis istenek, a hamis hitek, amivel 
Isten gyermekei sokszor megfer- 
tőztették magukat. Az Ószövetség 
gyakran paráznaságnak nevezi a 
bálványimádást és a pogány szo
kások gyakorlását. Az így tisztáta
lanná lett ember nem tudja énekel
ni a mennyei éneket, csak „dalol
ni” tud. Ahogy Mózes jellemzi az 
aranyborjú körül táncoló bálvá
nyimádók gajdolását.

A tiszta szívűek szájában nem 
találtatott hazugság, mert megtisz
tította őket Krisztus vére, mert 
drága árat fizetett értük Isten. Ér
tünk is! Érted is! A reformáció 
megtisztult népe éneklő egyházzá 
lett. Istennek ma is van hatalma 
megcselekedni ezt!

Ittzés István

IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Atyám! Te látod a leg

jobban, hogy sokszor nem énekel a 
szívem. Újíts meg, adj új szívet, 
hogy énekeim tudjam a Bárányt di
csőítő éneket. Hadd tudjam szívből 
mondani: Krisztus az Úr! Add, 
hogy most és egykor a te követőd 
lehessek. Ámen.

Elim Evangélikus Egészségügyi 
Gyermekotthon (4400 Nyíregyháza 
Derkovits u. 21.) ezúton értesíti egyhá
zunk szeretetintézményeit és mindazo
kat, akik az otthon életét figyelemmel 
kísérik, hogy május 20-án szombaton
11 órakor hálaadó istentisztelet kereté
ben ünnepli szolgálatának 75 éves év
fordulóját. A hálaadó istentiszteleten 
igét hirdet és örömünkben osztozik 
Szebik Imre, az északi egyházkerület 
püspöke. Mindazokat, akik ünneplé
sünkben szívesen részt vesznek. ', c- 
tettel hívjuk és várjuk.

Elim lakói és dolgozói

A Fóti Ökumenikus Általános Iskola 
az 1995-96. tanévre pályázatot hirdet 
tanító, napközis tanító, rajz-ének sza
kos tanár, vagy rajz-bármely, én e k - 
bármely, testnevelés-bármely szakos 
pedagógus állás betöltésére. Bér meg
egyezés szerint. Lelkészi ajánlás szük
séges.

Cím: 2151 Főt, Vörösmarty tér 4.
Tel: 27/358-022/180. mell.

Az IZM ÉNI EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZET -  50 évvel ezelőtt -  a
II. Világháborúban elesett tagjaira em
lékezve, május 21-én délután 16 órakor 
gyászistentiszteletet tart, melyre a hoz
zátartozókon kívül a környező gyüle
kezeteket is szeretettel meghívja. 
A gyülekezet az ez alkalomból befolyt 
offertóriumot templomának felújításá
ra kívánja fordítani.

BUDAPEST-CINKOTA 
A gyülekezet újonnan megválasztott 

lelkészét, Blatniczky Jánost, korábbi 
maglódi lelkészt május 21-én délután 4 
órakor iktatja be hivatalába Szirmai 
Zoltán esperes. Minden érdeklődőt sze
retettel hív és vár a gyülekezet presbité
riuma.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája május 14-én vasárnap 
este: Imádkozzunk a hosszú szabad
ságvesztésre Ítéltekért, hogy Jézusba 
kapaszkodhassanak és segítségével 
megváltozzanak, így börtönéveik értel
met nyerjenek.
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után 5 órakor tartja szokásos összejö
vetelét. Előadást tart Sajgó Szabolcs 
S. J .  „A jezsuiták a mai Magyarorszá
gon" címmel. (OMIKK klub, VIII. 
Múzeum u. 17.)

ZENÉS ÁHÍTAT 
1995. május 20-án, 

szombaton 18 órakor 
a Deák téri templomban az 

EVANGÉLIKUS 
KÁNTORKÉPZŐ 

INTÉZET
MANDÁK KÓRUSA 

közreműködésével 
M űsoron:

Buxtehude, Palestrina, Byrd, 
Schütz, Praetorius, Schein, 

Haydn, Liszt, Bruckner, Kersch 
Ferenc, Bárdos Lajos, Kodály 

Zoltán, Gárdonyi Zsolt 
kórus- és orgonaművei 
Orgonái Finta Gergely 

Vezényelnek: Ecsedi Zsuzsa 
dr. Balás István, Ördög Endre 

ígér hirdet: Ördög Endre 
A belépés díjtalan.

HALÁLOZÁS
Hursán Pál ny. gépész-főmémök- 

tanár 76 éves korában, türelemmel vi
selt hosszas szenvedés után elhunyt. 
Korábban a pestszentlőrinci gyüleke
zet pénztárosa is volt. Temetése április
27-én volt a pestszentlőrinci temető
ben. „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott 
legyen az Úr neve.” (Jób 1,21.)

ÜLLŐI ÚTI régiségbolt vásárol: bútort, fest
ményt, üveget, porcelánt, ezüstöt, bizsut. Telefon: 
114-0106; 217-9010.

A györkönyi „Szőlőtő” Alapítvány a Népjóléti 
Minisztérium pályázati felhívása alapján (egy sze
mélyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások 
szakosított fejlesztésére) Rehabilitációs Központot 
(alkoholisták utógondozása) kíván építeni, melyhez 
szeretettel elfogad mindenféle segítséget (munkák 
felajánlása, bútor-berendezés, ill. készpénz). Az Ala
pítványt 1991-ben hozták létre györkönyi evangéli
kus fiatalok azzal a céllal, hogy sok alkoholistának, 
aki őszinte szívvel keresi a kivezető utat, megmutas
sák neki-az „ÚJ" élethez vezető utat.

Alapítvány Központja: 7045 Györköny, Szőlő u. 
250.

OTP számlaszáma: 848-002224. Az ajánlásokat, 
illetve nyilatkozatokat május 19-ig tudjuk fogadni,

ISTENTISZTELETI REND
Budappsten, 199 5 . május 14.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 4. 
(családi) Balicza Iván; du. 6. Hafenscher Ká
roly; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Mado- 
csai Miklós; Modori u. 6. de. fél 10. Csizma- 
zia Sándor; Pesthidegkút, U. Ördögárok u. 9. 
de. fél II. Szilas Attila; Békásmegyer III. 
Víziorgona u. 1. Verasztó János; Csillaghegy, 
III. Mátyás kir. u. 31. de. 10. Görög Tibor; 
Óbuda, in. 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.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) 
Pintér Károly; du. 4. szeretetvendégség; VII. 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. Muntag Andorné; V ili. Üllői 
üt 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIU. 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. Szabó Lászlóné; Kelenföld XI. Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Missura Tibor; de. 11. (úrv.) 
Missura Tibor; du. 6. Missura Tibor; XI. 
Németvölgyi út 138. de. 9. (családi) Ferenczy 
Erzsébet; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u.
11. de 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.)
Takács József; du. fél 7. Köszeghy 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.) (konfirmáció) dr. Szabó Lajos; XTV. 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabó Lászlóné; 
Pestújhely, XV. Templom tér. de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, Nagytemplom, XV. Ré
gifóti út 73. de. 10. Veperdi László; Rákosz- 
szentmihály, XVI. Hősök tere de. 10. dr. Kar
ner Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. 
de. fél 11. dr. Selmeczi János; Mátyásföld, 
XVI. Prodám u. 24. de. 9. ; Rákoshegy,
XVU. Tessedik S. tér de. 9. Fűke Szabolcs 
Rákoscsaba, XVU. Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Kosa László; Rákoskeresztúr, XVD. Pesti út 
111. de. fél 11. Fűke Szabolcs Rákosliget, 
XVU. Gózon Gy. u. de. 11. Kosa László; 
Pestszentlörinc, 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 XIX. Kispest, Hun
gária út 37. de. 8. Széli Bulcsú Pestszenterzsé- 
bet, 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. Solymár Gábor

HÚSVÉT UTÁN, 4. VASÁRNAPON az 
oltárterítö színe: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Lk 19,37-40; az igehirdetés 
alapigéje: Jel 14,1-5.

Szlovák vallásos félórát közvetít a Kossuth 
Rádió URH adója minden szombaton délután 
fél 7 órakor, evangélikus áhítattal.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
18.00-tól, a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

május 13. szombat: Missziói Híradó 
május 14. vasárnap: Az éneklés jövője -  

Trajtler Gábor
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 

2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

Keresztény pedagógusokat keres a  bővülő Má- 
riaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Isko
la. Jelentkezés önéletrajzzal. 1028 Bp., Kossuth 
L. u. 17.

Öröklődő bekerülési lehetőséggel, teljes ellátást 
biztosító Idősek Otthonházába jelentkezést foga
dunk el. Festői környezetben Balatonhoz, Hévíz
hez közel.

NAPFÉNY Otthonház 8316 Várvölgy Kossuth 
L. u. 67.

ISKOLA- és 
IRODABÚTOR

•  iskolák,
•  irodák,
•  könyvtárak,
•  diákotthonok,
•  szoc. otthonok 
komplex bútorozása
1065 Budapest, Hajós u. 13/15. 
(az Operaház mellett)
T elfax :  111-0636, 131-8455

Mindennemű templomi és egyéni aranyozást 
vállalok. Lengyel Ottó, aranyozó Balassagyar
mat, Rákóczi út 75. Tel.: 06(35) 311-067

Evangélikus
É let

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.
(940083/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÚ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij: fél övre 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 
ÖTÖDIK VASÁRNAP
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HETILAP ÁRA: 30 Ft

________A hit az imádság szárnya
Énéikül imánk nem szállhat az égbe 

A le x a n d r ia i  K e le m e n

A TARTALOMBÓL TANÍTS M INKET IM ÁDKOZNI!
REFLEKTORFÉNYBEN 

AZ IGEHÍRDETÖ

A BIBLIA MAGYARORSZÁGON

BEMUTATJUK AZ EGYHÁZMEGYE 
ÚJ PÉNZTÁROSÁT

HOGYAN KERÜLTEM AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBA, 
AZ EVANGÉLIKUS KIÉ VEZETÉSÉBE

A tanítványok nyilván sokat és sokszor imádkoz
tak, mégis kérték Jézust, hogy segítsen nekik jól imád
kozni. Valamit megkívántak a Mestertől. Az imádság 
vasárnapján sok millióan imádkoznak szerte a világ
ban, de hányán imádkoznak úgy, ahogy ő  tudott, 
ahogyan helyes. Működik-e igazan bennünk ez a lehe
tőség és ajándék? Amikor az apostol azt tanácsolja, 
hogy szüntelen imádkozzatok, nyilván nincs ellentét
ben Jézus tanításával, hogy nem a sok beszédért hall
gat meg minket az Isten. Nem mennyiségről van szó, 
hanem minőségről. Nem a forma a döntő, hanem a 
tartalom, az indulat.

Az igazi imádságot megelőzi a szomjúság, az élő 
Isten után való vágyódás. A tanítványok az Atyával 
való élő, valóságos kapcsolatot kívánták meg. Nem 
az a fontos, hogy állva, térden vagy ülve, kitárt karral, 
vagy összekulcsolt kézzel, hangosan, másokkal együtt

vagy csendben, a „belső kamrában” ; röviden vagy 
hosszan, kötött szöveggel vagy szabadon, hanem 
őszintén, valóságosan, Ővele, Őáltala, Őbenne megél
ni, megtapasztalni, hogy ÉL AZ ÚR, hogy Ő valóság. 
Semmivel nem pótolható az Ő jelenléte bennünk. 
„Vegyetek Szent lelket!" Szívjátok magatokba az Is
ten szépségét, irgalmát, erejét!

„Gyönyörködjél az Úrban” -  olvassuk a zsoltárban.
Régen történt, hogy ráment egy emberre a lovasko

csi. Sokan tehetetlenül nézték a szenvedő embert. 
Akkor egy nem különösen erős ember teleszívta ma
gát levegővel és megemelte a szekeret. Szívjuk tele 
beteg lelki tüdőnket Isten levegőjével.

Jézus a kereszten is az Atyával beszél. Neki 
mond el minden kimondhatót. Az Atyának kiáltja 
el elhagyatottságát. Nemcsak vízre szomjazott ott, 
hanem az Atyára, az Élőre. Az isteni irgalmat „be

szippantva” volt ereje imádkozni a bűnösökért, az 
őt kínzókért!

Mi is, ma is szomjazunk. Van, aki bevallja, van, aki 
nem. Fuldoklunk az Isten hiányától. Rossz, mérgezett 
levegőt szívunk be. Nem csak a szmogra és cigarettára 
gondolok, hanem arra, hogy fuldoklunk a haragtól, 
a meg nem bocsátástól, a sok bántó pletykától, a 
félelemtől. Sok templomozás, vallásoskodás, imádko
zás után is sokszor marad minden úgy, ahogy volt. 
„Bűneitekben vagytok.”

Az élet jele a csecsemőnél az első nagy felsírás. 
Először szívja tele tüdejét oxigénnel, és teljes lényéből 
sír, hangot ad. Ha beszivtuk Isten „levegőjét”, szépsé
gét, tökéletességét, sírni fogunk a magunk és az egy
ház (Jeruzsálem) bűnein, nyomorúságán. Jézus megsi
ratta Jeruzsálemet, de meg is halt a városért.

Adja Isten, hogy tudjunk úgy imádkozni, ahogy 
Jézus.

Legyen az életünk szüntelen imádsággá MÁSO
KÉRT! Szeverényi János

Beszélgetés testvérek között
Hermann von Loewenich püspökkel és a bajor küldöttséggel elutazásuk előtt a 

szállodában ültünk le beszélgetni látogatásuk élményeiről és eredményeiről. Lapun
kat a szerkesztő képviselte. Először von Loewenich püspök feleségének tettem fe l  
a kérdést.

Nem kellene szégyellnünk?

-  Püspökasszony egyik délután kü
lönvált a delegáció többi tagjától és „ön
álló" programot bonyolított le. Papnék- 
kal és papnőkkel, valamint az országos 
központ női munkatársaival ült le be
szélgetni. M i volt a beszélgetés tartalma 
és eredménye?

v. Loewenichné püspökasszony: Az 
asszonyok munkájáról referáltam, 
ahogyan mi otthon végezzük a mun
kánkat. Emancipációs törekvések fog
lalkoztatják asszonyainkat, szociális 
feladatokat végeznek ők is a gyülekeze
tekben. Megkérdeztem, mi foglalkoz
ta tja  itt az asszonyokat és megtudtam, 
hogy szociális diakóniával itt is foglal
koznak, de a diakóniai intézmények 
sokkal szorosabb összefüggésben van
nak a gyülekezetekkel és így a papnék 
gondjában is ott vannak. Az is meg
határozó itt, hogy a négy évtizeden 
át „dolgozó papnék” voltak és ez bi
zonyos értelemben meghatározó volt 
papné életükre is. Nálunk privilégi
um az, ha ma ezt tehetjük. Jó volt 
tapasztalatokat szerezni és folytatni 
kell a női kapcsolatokat az elkövet
kező időben.

-  Hogyan értékeli Püspök Úr az el
múlt három év partnerkapcsolatait?

v. Loewenich püspök: Három év rö
vid idő, még csak elkezdtük a dolgot. 
Az a megítélésem, hogy jól mentek a 
dolgok, a szándéknak megfelelően. 
A célunk az volt, hogy gyülekezetek 
között, személyek között és a diakóniá- 
ban szülessenek kapcsolatok és kölcsö
nösen tanuljunk egymástól. Új terület
nek szánjuk a jövőben a kapcsolatok 
kiépítését és erősítését az iskolák, a ne
velés és a teológiai, a lelkészképzés te
rületén. Célunk az is, hogy spirituális 
téren adjunk egymásnak minél többet.

-  Mennyire kétoldalúak a kapcsola
tok ? M it tudunk mi adni a bajor egyház
nak?

Nägelsbach egyháztanácsos: A kér
dés azért jó, mert nem a materiális se
gítség a fontos, amit a bajor egyház tud 
adni a testvéregyháznak. Fontosabb 
az, hogy embertől emberig, keresztyén
től keresztyénig menjen a testvériség és 
barátság. Itt is, ott is szekularizált vi
lágban élünk - ,  ha más is a szekularizá
ció tartalma és mértéke a két egyház
ban. De személyes kapcsolatokból lesz
nek értékes tapasztalatok és segíthe
tünk egymásnak a felismerésekben és a 
misszió, evangelizáció terén.

Roepke egyházfőtanácsos: Egy példa 
arra, amit mi magunkkal vihetünk. 
Egy itt tanuló német leánytól hallot
tuk, hogy itt más az ifjúsági munka, 
mint nálunk. Fiatalok Bibliát olvas
nak, megbeszélik, saját életükre vonat
koztatják. A német fiatalok másként 
végzik munkájukat. Mi azt láttuk, 
hogy nagyon fontos megbeszélni fiata
lokkal -  akár úgy is, hogy ők egymás 
között teszik ezt -  hitünk dolgait.

Nägelsbach: Az ifjúság felé fordulás 
itt igen jelentős, ő k  jelentik, az egyház 
jövőjét. Ezt tudatosan kell folytatni, 
hiszen iskolai nevelés útján is tehetik.

-  Közép-Kelet Európában vannak is
meretei Roepke egyházfőtanácsosnak. 
Milyenek nálunk a tapasztalatai?

Roepke: Sokan vannak az együtt- 
munkálkodók és az új sanszokat, a 
rendszerváltás következtében adott ki
hívásokat jól kihasználják. Tudják, 
hogy tenni kell és sokat. Néhol túl so
kat is tesznek. Nálunk például nem ma

gától értetődő egy vasárnap 5-6 prédi
kációt mondani, több szórványban is. 
Ez a speciális itt, hogy Jézusért, az 
evangéliumért és az egyházért teszik, 
amit tesznek.

-  Nägelsbach testvérünk valóságos 
követként jár közöttünk. Megkérdez
tem, hol van a hazája? Bajorországban, 
Magyarországon vagy Ukrajnában 
(mert az is munkaterülete) ?

Nägelsbach: Ott van a hazám, ahol 
a szívem van: És ott van, ahol emberek
kel jó  tapasztalásaim vannak. Sok em
berrel vagyok ilyen viszonyban bajo
rok között is, de itt a magyarok között

(Részletek dr. Harmati Béla evangé
likus püspök, a Magyarországi Egyhá
zak Ökumenikus Tanácsa elnökének a 
Magyar Békeszövetség május 9-i Tudo
mányos Emlékülésén tartott előadásá
ból)

Morálról és etikáról kivánok szólni 
a  II. világháború befejezése évforduló
ján, mint hiánycikkről háborúban és 
békében egyaránt...

Meggondolkoztató, hogy úgy for
dultunk át az 1995. évbe az előzőből, 
hogy a statisztikák szerint kereken 
negyven helyi háborúról beszéltek a 
szakemberek, persze ezekből csak egy 
van közvetlen közelünkben, a déli 

•szomszédságban, de már az is etikai 
állásfoglalás, hogy ezeket az ún. „he
lyi” háborúkat minden további nélkül 
tudomásul veszi a nemzetközi közvéle
mény

Az európai kultúrát döntően megha
tározó klasszikus hagyományok közül 
hadd emeljen ki Platon gondolatát ar
ról, hogy az emberre, „anthroposz”, az 
a jellemző, hogy görög szójáték szerint 
„anó athrein”, azaz „fölfelé tekintő”, 
ahol ez a tájékozódás nemcsak az egye
nes járásra utal, hanem arra, hogy eti
kai, magasrendű emberi céljaink van
nak Kratülosz...

Ugyancsak európai meghatározó 
örökségünk az ószövetségi Tízparan
csolat, ahol a „Ne ölj!”, azaz „Védd az 
életet!” törvényt az újszövetségi jézusi 
etikai kiegészítette a „Ne is haragudj!” 
tilalommal és a krisztusi szakrifícialis 
elem, az ingyenes és áldozatos szeretet 
a legmagasabb etikai mérce...

A magyarországi egyházak számára 
az elmúlt években azért vált elsőrendű
vé a nevelés-oktatás, az iskolák ügye, 
mert úgy éreztük, ezen a területen a 
bibliai, humánus értékrendszer felmu
tatásával segíthetünk a következő

is. Ukrajnában egyelőre még csak pio
nír munka folyik.

-  Végül von Loewenich püspök fog
lalta össze az elhangzottakat.

Folytatni kell a megkezdett munkát. 
Rövidesen aláírjuk a következő sza
kaszra, megújítjuk szerződésünket. To
vább kell segíteni egymást, cserét terve
zünk teológiai hallgatók és oktatók, 
professzorok számára is. Erre a Teoló
giai Akadémia teljesen nyitott. Termé
szetesen az eddigi programok is futnak 
tovább. Egy azonban fontos, hogy a 
fiatalok tanuljanak nyelveket, pl. né
metül, hogy hozzánk érkezve, tudjanak 
prédikálni, közösséget építeni.

-  Köszönjük a látogatást, és köszö
nöm a beszélgetést.

Tóth-Szöllős Mihály

nemzedékeknek és a mai társadalom
nak. Az a véleményem, hogy nem lehet 
egyszerűen mindent csak pénzzel meg
oldani és pénzhiánnyal magyarázni, ha 
sikertelen valami. Igen, jövőnk építésé
hez, a gazdasági fellendüléshez kell a 
működő tőke, de ugyanilyen fontos a 
becsületes munka, a másik véleményé
nek megbecsülése, az idősebbek és a 
vezetés felelősségét hordozók tisztelete, 
a szabadság és a felelősség összehango
lása.

A jövő egységes Európája nemcsak 
jogharmonizációt, a gazdasági és az 
iskolarendszer összehangolását igényli, 
hanem az értékek, a humánum, a mo
rál egységesítését is a közös európai 
tradíciók, a bibliai és klasszikus örök
ség alapján...

Kévés, ha azt értjük etikán és morá
lon, hogy előre megszabott és meg
adott normák és törvények érvényesí
tését tűzzük ki célnak. A tradíciók őr
zése könnyen átcsaphat tradicionaliz- 
musba. Valaki egyszer így fogalmazta 
meg a kettő közti különbséget: a tradí
ció a holtak élő hite, a tradicionalizmus 
pedig az élők holt hite.

Az alkotó morál, az alkotó etika azt 
jelenti, hogy az igaznak és a jónak jö 
vőre vetített víziója irányába indulunk, 
de úgy, mint az az utas, aki a  sebességét 
a terepviszonyoknak megfelelően vá
lasztja meg. A politika szó eredeti értel
mében azt jelenti, hogy a közös jót, a 
város javát, mindnyájunk javát mun
kálni. Nincs benne tehát a pártpolitikai 
harc, az ellenség keresése, a másik véle
ményének semmibe vevése. Az is 
bizonyos, hogy ha nem is tudunk a 
víziónk szerint tökéletes viszonyokat, 
igazságot és békességet teremteni, 
még mindig lehet a jelenlegi állapot
nál valamivel kevésbé rosszabbat 
megcélozni...

Valami oknál fogva az írott 
sajtót is, a televíziót is foglalkoz
tatta a kérdés jeles ünnepünk tá
ján, hogy mit tudnak felvilágosult 
és jó  magyarok arról, hogy „mi
nek az ünnepe a húsvét?" Nemes 
egyszerűséggel utcán közlekedő
ket állítottak meg magnóval vagy 
tv-kamerával a kézben, hogy a 
dolguk után vagy elől sietöket 
megkérdezzék erről. Hiszen 
mégiscsak kétnapos ünnepről van 
szó, a világtól legelvonultabbnak 
is feltűnhetett, hogy rendkívüli 
hétvége jön, még a második nap 
is pirosnak számit, a gyerekek 
nem mennek iskolába, a munka
helyek zárva... tényleg, mi lehet 
az?

Nem tudom, elégedettek vol
tak-e a kérdést feltevők, de érde
kesnél érdekesebbek voltak a vá
laszok. Igazán felvilágosult büsz
keséggel állapíthatjuk meg, hogy 
a megkérdezettek majdnem 40%- 
ának fogalma sem volt arról, 
hogy mit ünnepelünk húsvétkor. 
Már az ünnepek előtt jelzett eb
ből valamit a magyar média, 
mintha ösztönzően akartak volna 
hatni azokra, akik még tudják az 
ünnep részletes okát, sőt talán hi
szik is, hogy mégiscsak nekik 
kellene tudatosítaniok ennek az 
ünnepnek lelki tartalmát. Am az, 
hogy tudom-e, vagy tudja-e vala
ki, hogy mit ünnepelünk húsvét
kor, elsősorban nem hit kérdése, 
hanem egészen kézenfekvőén az 
általános műveltség kérdése. Állí
tólag Európához akarunk csatla
kozni. Vagy lehet, hogy már le
mondtunk róla? De akkor hová

akarunk csatlakozni? A Balkán
hoz? Megvetőleg emlegetik álta
lában ezt a nevet, s az elmara
dottság szakkifejezésévé tették: 
balkanizmus. S  valami nagyon 
sötétet értenek alatta. PEDIG 
O TT M O S T  ÉPPEN VALLÁSI  
ÉBREDÉS VAN! A nagyon szép 
és gazdag liturgiájú ortodox 
templomok újra megtelnek, szép 
és minőségi keretet adva nagy 
fordulópontjainak. Lélekkel, áhí
tattal, tisztelettel ünnepelnek és 
visszatérnek a hitükhöz, ami
től egy korábbi izmus megpróbál
ta őket elszakítani, de csak a 
felszínt sikerült összemocskol
ni, és most a felszín istentelen 
mocskát letörlik és visszatérnek 
az élet forrásához, az életet meg
újító, megtartó, megváltó Isten
hez.

„A kultúra új ösvényei" címmel 
nemzetközi tanácskozáson vettem 
részt idén április 5-8. között Bé
késcsabán, ahol kerestük többen 
jelenlegi morális válságunkból a 
kiutat. Kerestük a kultúra új ös
vényeit, mert a régiek csődöt 
mondtak, nem vezetnek sehova, 
illetve esetleg a semmibe. Azzal 
tiszteltek meg a szervezők, hogy 
a megnyitó előadást én tarthat
tam. Előadásom lényege az volt, 
hogy veszedelmesen haladunk a 
moral insanity embertípus, vagyis 
az erkölcs nélküli ember felé. 
Mert az erkölcstelen ember még 
tisztában van vele, hogy mit sza
bad és mit nem, s azzal is, hogy 
mikor volt erkölcstelen, és élmény 
szintjén is ismeri a lelkiismeret- 
furdalást. A moral insanity típus

viszont gátlástalan, túl van jón és 
rosszon, s már nem is érti, ha 
esetleg felelősségre akarják von
ni. Ezt fejtegetve, a kultúra új, 
ebből a zsákutcából kifelé vezető 
ösvényét természetesen abban a 
fordulatban látom, amit a tékoz
lónak nevezett fiú  is átélt, amikor 
élete nulla-pontján rájött, hogy 
vagy végleg meghal, vagy vissza
tér az elhagyott apjához. S  mivel 
az élet utáni vágya mégis erősebb 
volt benne, hát magába szállt, be
ment önmagába, azaz felfedezte 
önmagát, hogy önmagán keresz
tül visszataláljon Istenhez. Na
gyon röviden ez volt az előadá
som lényege. Kiderült, hogy én 
majdnem csak a saját magyar va
lóságunkból indultam ki. Erre 
akkor jöttem rá, amikor udvaria
san, de vitatkozva megszólított a 
Román Kulturális Alap vezetője, 
Nina Cugler asszony, és hossza
san dilemmázott az előadásom fe 
lett órákkal később is. Azzal 
egyetértett, hogy a kultúra új ös
vényei között nagyon jelentős 
szerepe van a vallásnak, illetve az 
általam használt fogalomnak, a 
magunkba szállásnak, de -  kér
dezte -  Magyarországon nem jár
nak többen templomba, amióta 
lehet? Ezzel azt akarta jelezni, 
hogy ez a befelé vezető út, más
képpen mondva, a vallásosság, 
adottság, ez egyszerűen van. Töb
ben járnak-e templomba, amióta 
lehet? Kénytelen voltam nemleges 
választ adni, mondván, hogy az 
elmúlt négy év során volt egy pil
lanat, rövidke időszak, amikor 
mintha többen jelentek volna 
meg, hogy igénybe vegyék az 
egyház szolgálatait, pl. hogy pó
tolják a korábban elmulasztott 
formákat (nagyon sokszor átélt, 
elfogadott tartalom nélkül), de 
igazából a helyzet nem változott 
jelentősen.

A kérdést feltevő udvarias 
hölgy nagyon csodálkozott, s 
csak annyit mondott, náluk radi
kális változás van ebben a tekin
tetben is. Vagyis a templomok új
ra megteltek, a hitélet újra élet, s 
az életet újra áthatja a hit.

M i pedig büszkén vagy keserű
en, de leírhatjuk, hogy a megkér
dezett fővárosi emberek, honfitár
saink majdnem 40%-a -  és ez 
nincs is messze a lakosság felétől 
-  nem tudja megmondani, hogy 
mit ünnepeltünk húsvétkor. Nem 
azt kérdezték, hogy hisz-e benne, 
csak azt, hogy mit tud róla. Hát 
hogyan hihetne benne, ha nem is 
tud róla semmit?

Kérdezem: nem kellene ezt szé
gyellnünk? Mint piszkos körmöt, 
vagy az ápolatlanságot, írástu
datlanságot? Ha Európa felé tar
tunk, akkor ne mondjuk el nekik, 
akik már ott élnek abban az Eu
rópában, hogy nálunk az európai 
kultúra legalapvetőbb dolgait sem 
ismerik sokan.

Szabad-e ebbe beletörődnünk?
Ribár János

6. BUDAPESTI BACH-HÉT
május 29.-június 4 -ig

a Deák téri evangélikus templomban esténként 7 órai kezdettel
Hétfő

Kedd
Szerda

Csütörtök Zenekari est

Péntek
Szombat
Vasárnap

Csembalóest JOHANN SONNLEITNER
. DOBOZY BORBÁLA 

Csellóest PERTORINI REZSŐ
Kamaraest PÉTERI JUDIT

BÁLI JÁNOS 
PERTORINI REZSŐ 
CAPELLA SAV ARIA 
NÉMETH PÁL 

Zongoraest KEMENES ANDRÁS
Orgonaest HERBERT WULF
H-MOLL MISE LUTHERÁNIA ÉNEKKAR 

MAGYAR SZIMFONIKUS 
ZENEKAR 
KAMP SALAMON

A belépés díjtalan.

Lelkészi csendesnapok Balatonszárszón
Az Ökumenikus Evangelizációi 

és Missziói Munkaközösség ez év
ben már negyedik alkalommal ren
dezi meg a lelkészek és igehirdetők 
számára szokásos csendesnapjait.

A színhely ezúttal Balatonszár
szó, a Magyarországi Református 
Egyház „Soli Deo Gloria” Konfe
renciatelepe, időpontja: június 
19-23. A csendesnapok főelőadója 
újra dr. Sámuel Kamaleson, az is
mert indiai evangélizátor, aki az ed
digi csendesnapok szolgálatát is vé
gezte.

A gyülekezeti lelkészekre és ige
hirdetőkre nehezedő nyomás óriási. 
Egyfelől a kezükben lévő igével 
szembesül saját erőtlenségük, szol
gálatuk hiányos kihatása, kudarca
ik önemésztő emléke, másrészt 
mindenfelől fokozott elvárásokkal 
néznek szembe; hiszen honnan vár

janak az emberek hiteles eligazítást, 
ha nem az Isten igéjének szolgáitól?

Népünk sorsa elsőrenden Isten 
igéje megértésén és az iránta való 
engedelmességen múlik. Ennek a 
tudatnak terhe Isten szolgáinak szí
vére nehezedik. Mi magunk is báto-. 
rításra, útmutatásra és testvéri kö
zösségre szorult emberek vagyunk 
és igazi, együtthordozó imatársak
ra van szükségünk, akikkel meg
oszthatjuk szolgálatunk terheit és 
felelősségét.'

Ennek alkalmát készítjük Bala
tonszárszón a fent nevezett időben.

Jelentkezni lehet a következő cí
men: Protestáns Lelkészi Csendes
napok, 1146 Budapest, Abonyi ut
ca 21., legkésőbb május végéig, 
ahol a további feltételek is megtu
dakolhatok.

Hecker Frigyes

Megbeszélés országgyűlési képviselőkkel
Az M SZP evangélikus képviselőit -  kezdeményezésükre -  az Országos Iro

dán fogadta Frenkl Róbert országos felügyelő és Szemerei Zoltán főtitkárhe
lyettes. A képviselők kérésére az egyházi iskolákról hangzott el tájékoztatás. 
Gyapay Gábor, Vajda Ferenc és Schulek Mátyás igazgatók a Fasori és Deák 
téri Gimnázium újraindításáról és jelenéről szóltak.

A jól sikerült beszélgetést ősszel folytatni kívánják, bevonva a többi párt 
evangélikus képviselőit is.

H Á BO R Ú  -  BÉKE -  M O RÁL
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Origenész, a híres keresztyén tudós 
mondta sok száz évvel ezelőtt:
„Ne pirulj el, ha nem egészen helyesen
teszel olyan valamit,
amit nem tudsz jobban csinálni;
de pirulj el akkor, ha rosszul teszel valamit,
amit pedig jól is tudsz csinálni.”

Segíts, Uram, elfogadni hibáimat!
Segíts képességeimhez mérten megállni 
a próbákban!
Segíts, hogy „szűnhessen arcom pirulása”!

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Salom e
A Salome névvel két helyen is találkozhatunk az 

Újszövetség olvasása közben.
így hívták Heródes Antipás király mostohalá

nyát, aki az uralkodó feleségének, Heródiásnak 
korábbi házasságából született. Egy alkalommal a 
leány olyan lenyűgözően táncolt egy lakomán, 
hogy a király felelőtlen Ígéretre ragadtatta magát: 
„Kérj bármit, megadom neked!” Salome anyjától, 
Heródiástól kért tanácsot, hogy mit kérjen nevelő
apjától jutalmul. Heródiás haragudott Keresztelő 
Jánosra, mert az fel merte emelni szavát az asz- 
szony kicsapongó élete ellen. így a gonosz asszony 
most elérkezettnek látta a pillanatot a bosszúra. 
Azt tanácsolta lányának, hogy kérje Heródestől 
egy tálcán Keresztelő János levágott fejét. A ki
rály, noha kedvelte Jánost és szívesen hallgatta 
prédikációját, mivel esküvel fogadta, hogy teljesíti 
a lány kérését, kénytelen volt eleget tenni a ször
nyű követelésnek.

A másik Salome nevű asszony, akiről az evangé
lium ír, egy sokkal jószándékúbb ember. Jézus két 
tanítványának, Jakabnak és Jánosnak volt az édes
anyja, a halász Zebedeus felesége. Több más asz- 
szonnyal ő is követte Jézust, és amikor Galileában 
volt, szolgált neki. Akkor is ott volt, amikor az 
asszonyok Jézus sírjához mentek, hogy megkenjék 
az Úr testét, de a sírt már üresen találták.

Salome egyszer különös kéréssel fordult Jézus
hoz. Azt kérte tőle, hogy országában fiai, Jakab és 
János ülhessenek majd az Úr jobb és bal keze fe
lől. Jézus erre azt válaszolta, hogy az a hely azo
kat illeti, akiknek a Mennyei Atya elkészítette. 
Majd hozzátette, hogy aki övéi közül az első akar 
lenni, az legyen a többiek szolgája.

FE R I BÁCSI JÁ T É K A I

„Hol van megírva?”
Nagy örömömre rengeteg levelet és jó  megfejtést 

hozott a postás ezzel a játékkal kapcsolatban! 
A megfejtéseket már egy korábbi számban olvas
hattátok, de a megfejtőkkel és pontjaikkal még 
adós voltam. Mielőtt törleszteném ezt az adóssá
got, először is szólnék néhány szót arról, hogyan 
is pontoztam.

A pontszámok két részből tevődtek össze. Az 
egyik részt a megválaszolt plusz kérdésekért ka
pott egy-egy pontok alkották, a másikat pedig a 
keresett mondat megtalálásáért kapott pontok. Ez 
utóbbi annál nagyobb számot tett ki, minél hama
rabb, azaz kevesebb betűből sikerült megoldano
tok a kérdést. így a plusz kérdésekért összesen

négy pontot, s a főmondatért is négy pontot lehe
tett kapni. Ez utóbbi szám, mármint a főmonda
tért kapható pontok száma hétről hétre csökkent.

Nos, így számítottam ki kinek-kinek a pontszá
mát, s az alábbi eredményre jutottam :

8 pontot ért el: a Fancsali Ifjúsági Kör
7 pontos: Bánki Renáta (Inota); ülés Adél (Egy- 

házasdengeleg); Németh Anita (Jánosháza); Világi 
Dávid (Győr);

6 pontos: ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Donáth Fer- 
kó (Ózd); Gyimesi András (Budapest); Marthon Il
dikó (Bököd); Nuszpel Mónika és Krisztián (Solt- 
vadkert); Petró Hajnalka (Budapest); Zalán Péter 
(Budapest);

5 pontos: Benke Zsuzsanna (Ajka); Mersva Ildi
kó (Vácegres);

4 pontos: Kardos Anita (Fancsal);
3 pontos: Hartmann Erika (Pécs); a Lackner 

Kristóf iskola 3. osztályos hittanosai (Sopron); 
Márton Péter (Kiskőrös); Solti Árpád (Kiskőrös); 
Tóth Kata (Sopron);

2 pontos: Ódor István (Budapest);
1 pontos: Sáli Imréné (Rábapaty); Szabó M árta 

(Kölesd).
Nagyon köszönök minden beküldött megfejtést, 

és gratulálok mindnyájatoknak! Jutalmat ezúttal a 
7 és 8 pontot elért játékosoknak tudok küldeni.

„N é v k e re ső ”
Ugye emlékeztek még arra a feladványra, ami

kor egy négyzethálóba írt betűk összevisszaságá
ban kellett megtalálnotok tíz próféta nevét?! 
A „bujkálok” a következők voltak: Abdiás, 
Ámósz, Haggeus, Hóseás, Jóéi, Jónás, Malakiás, 
Mikeás, Náhum, Zakariás.

Akik pedig rájuk bukkantak: Bánki Renáta 
(Inota); ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Donáth Ferkó 
(Ózd); Fancsali Ifjúsági Kör; Gyimesi András (Bu
dapest); Hartmann Erika (Pécs); Hibácskay And
rea (Békéscsaba); ülés Adél (Egyházasdengeleg); 
Kardos Anita (Fancsal); Lőrinczi Istvánné (Le- 
génd); Marthon Ildikó (Bököd); Márton Péter 
(Kiskőrös); Mersva Ildikó (Vácegres); Németh 
Csilla (Somlószőlős); Novák Kinga (Veresegyház); 
Nuszpel Mónika és Krisztián (Soltvadkert); Ódor 
István (Újpest); Pelles László (Nyíregyháza); Sáli 
Imréné (Rábapaty); Zalán Péter (Budapest); Zom- 
bory Réka és Júlia (Kelenföld).

Itt is minden megfejtőnek gratulálok! Jutalmat 
viszont csak három szerencsés nyertesnek tudok 
küldeni, akik ez alkalommal: Gyimesi András, 
Marthon Ildikó és Hibácskay Andrea!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

• •

Ö sszetartozás
„A gyepei nézem, talán a gyepet. 

Mozdul a fű . Szél vagy zápor talán, 
vagy egyszerűen az, hogy létezel 

mozdítja meg itt és most a világot."
(Pilinszky)

„Egyszer megszülettünk, ezért 
majd egyszer meghalunk. Adj hálát 
érte, hogy még együtt vagyunk! 
Mert volt már pár utunk, és sok 
mindent tudunk, legfőképpen azt, 
hogy összetartozunk” -  éneklem 
együtt én is a Bojtorjánnal, és köz
ben azokra gondolok, akik szomo
rú magányban ülnek összetört 
kapcsolatok, „hol-volt-hol-nem- 
volt” közösség-élmények romjai 
felett. Azokra gondolok, akik nem 
tartoznak össze, nem tartoznak 
senkihez. Hogy vigyázunk egy tö
rékeny dísztárgyra, egy vázára! 
Vajon tudjuk-e, hogy kapcsolata
ink is ilyen törékenyek? Ugye, nem 
sajnáljuk a fodrásznál, kozmeti
kusnál eltöltött időt? De van-e oly
kor csak néhány percünk is egy
másra? Mennyit beszélgetünk az

zal, akit állítólag szeretünk? Is
merjük-e, megértjük-e őt, aki éle
tünk része, körülöttünk él, mozog? 
Vagy csak megszoktuk a jelenlé
tét? Föl sem tűnik már, hogy itt 
van?

Valaki egyszer ezt mondta: „A 
szerelem a magány vetkőztetése, a 
találkozás boldogsága, a másik em
berben hazatalált lét öröme." Igaza 
volt. Az a másik ember, akivel ösz- 
szefonódik a pillantásunk, akinek 
tekintetében meglátom önmagam 
is, igen, az ő jelenléte mozgatja va
lahogy a világot. Itt és most. És 
bennem, ott, belül is. Rácsodálko
zom? Megértem? Élem?

Hiszen volt már pár utunk, és 
sok mindent tudunk -  egymás
ról. Életem egy darabja össze
kapcsolódik az övével. Voltak és

vannak közös élményeink, sza
vaink, játékaink, titkaink. Es 
van örömünk. Tervezünk, mint 
a fészekrakó madarak tavasszal, 
mint az a két rigó, akiket az ab
lakomból figyeltem. Tervezünk -  
otthont, családot, életet. Élet
egységet. Ehhez az egységhez két 
ember erejére, türelmére, kitartá
sára és nagy-nagy szeretetére 
van szükség. Másképp nem 
megy. Felelősek egyszer s min
denkor egymásért. A jelenért és 
a jövőért.

Felelősek vagyunk az ottho
nért, a családért, az életért. Az 
otthon attól otthon, hogy olyan, 
mint egy fészek, ahol egymáshoz 
melegedhetünk. A család: a ket
tős élet kiszépülése, kitágulása 
az új élet és életek vállalásával. 
És ez így együtt az élet-egység, 
összetartozás. Illyés Gyula Írja: 
„Egy szivet szeretnék veled!” És 
nemcsak az ő vágya ez, mind
annyiunké !

V. Gy.

A szegénység gazdagsága
Jól megtanultuk a történelemből, 

hogy az őskori ember életformája a 
halász-, vadász- és gyűjtögető élet
mód volt. Ebből a háromból mára, a 
huszadik század utolsó éveire csak az 
utolsó, a gyűjtögető maradt, és ez is 
jócskán átértelmeződött.

Kár. Ma az emberek életük nagy 
részét egyfolytában valami megszer
zésére fordítják. És ha végül sikerül 
elérni, megszerezni azt a valamit -  
máris azon törik a fejüket, mi legyen 
a következő dolog. Színes tévé, vi
deó, mikrohullámú sütő, parabola 
antenna, hűtőláda, autó, hétvégi te
lek: egyre növekvő igények, célok, 
amiket el kell érni a boldogsághoz. 
Be kell gyűjteni, mert a szomszédnak 
már van, a munkahelyen mindenki 
arról áradozik, hogy milyen prakti
kus, a tévé is ezt reklámozza, sokan 
esküsznek rá, egyébként is, majd 
pont én maradjak le, hogy lenézze
nek, lesajnáljanak: nahát, ennek még 
ez sincs! Ezt nem lehet annyiban 
hagyni! Inkább több munka, na
gyobb hajsza, túlóra -  de megvan az 
eredménye: újabb darab a gyűjte
ményben, újabb luxuscikk a lakás
ban, a tulajdonomban.

Sajnálom a szerzés rabszolgáit, 
akik örökké lihegnek valami után, és 
állandóan boldogtalanok, mert nem 
ismerik a megelégedettség örömét. 
Óriási tévedés azt gondolni, hogy 
csak a gazdagság ad boldogságot, és 
csak a „pénzgyártó automaták”-é a 
világ. Azt hiszem, ez éppen fordítva 
van: a nincstelen, lyukas zsebű pász
torfiú futyörészik gondtalanul, míg a 
milliomosok örök rettegésben élnek. 
Olvastam egyszer egy történetet egy 
öreg cipészmesterről, aki szegény 
volt, mint a templom egere, de mégis, 
minden hajnalon vidáman, fiityö- 
részve látott a munkájához. A ci
pészműhely fölött, az emeleten egy 
jómódú polgár élt, akit egyre inkább 
idegesített a varga felhőtlen jókedve, 
és főleg, hajnali füttykoncertje. Elha
tározta, hogy változtat a dolgon. Egy

reggel jól megtömött pénzeszacskó
val állított be a cipészmesterhez. „Ez 
a magáé, tegye el! Ebből a pénzből 
rendesen megélhet, csak ne fütyüljön 
többet! Nem bírom hallgatni, ha va
laki ilyen jókedvű már korán reggel.” 
A varga eltette a pénzt, és tudomásul 
vette a feltételt. Gondosan megszá
molgatta, naponta többször is, de 
hamarosan valami furcsa nyugtalan
ságot érzett. Nem tudta először, mire 
vélje a dolgot. Aztán szép lassan rá
jött : nem tud örülni a gazdagságnak. 
Nem szabad többé. És mindennek 
tetejébe nem szabad fütyülnie sem, 
ha éppen kedve tartja. Döntött. Egy 
este bekopogott a pénzeszacskóval 
az emeleten lakó tisztes polgárhoz. 
„Uram, kérem, vegye vissza a pénzét, 
itt van, visszahoztam, hiánytalanul. 
Nem tudok örülni, mióta nálam van,' 
és hiányzik a fütyülés is. Visszaadom, 
nem kell! Engedjen helyette újra jó
kedvűen dolgoznom, kora hajnaltól, 
és hadd fütyörésszem megint!”

Igen, tudom, hogy csak a lélekben 
szegény lehet igazán boldog ember, a 
, jézusi” ember, a vidáman, gondta
lanul fütyörésző, aki nincs kitéve a 
jólét kísértésének. Boldogok az assisi 
ferencek, a teréz anyák, a sok névte
len fütyörésző, aki szegénységét

ajándékozva, gazdagít másokat. 
Boldogok, akik úgy élnek Isten te
nyerén, mint a rét virágai és az ég ma
darai. Boldogok, akik tudják a dol
gukat: „szórd szét kincseid, a gaz
dagság legyél te magad!”

Az Emberfia gazdagságára gon
dolok, akinek nem volt hova fejét le
hajtani, aki poros, fáradt vándor
ként járta az útját itt, a földön -  az 
emberért. Mégis képes arra, hogy 
millióknak otthont adjon, hogy vé
delmébe vegyen másokat -  holott 
maga is védtelen. Ő tudta azt, hogy 
az emberek szegénysége mellett nem 
mehet el közömbösen, ezért szétszór
ta kincseit, szétosztotta önmagát -  
mindannyiunkért. Hogy mi se men
jünk el fejünket félrefordítva mások 
mellett. Mert a másik beengedése a 
szegények művészete, s az igazi sze
génység lélekformáló erő, emberala
kító nevelő. Aki Jézusért szegény, az 
tud lehajolni nélkülöző, anyagi gon
dok szorításában szenvedő ember
társaihoz. És csak az ilyen szegény
ség gazdagít: hiszen életet ment, örö
möt hoz, reményt ad. Ez annak a bol
dogságnak a megismerése, hogy a 
Minden épp akkor az enyém, amikor 
semmim sincs már.

V. Gy.

KIE-MUNKATÁRSKÉPZŐ TANFOLYAMOK
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége az idén is megren

dezi munkatársképzö tanfolyamait. Alapszintű (segítői) tanfolyam lesz 
augusztus 21-30. között Piliscsabán. (Korábbi résztvevőknek is ugyanekkor, 
illetve július 2-9. között Bodrogolasziban lesznek tanfolyamok.)

Várjuk azok jelentkezését, akik ifjúsági munkát végeznek illetve szeretné
nek végezni akár gyülekezetben, akár KIÉ vagy más ifjúsági szervezet keretei 
között.

A jelentkezésben, kérjük, szerepeljenek a következők: név, cím, születési 
dátum, foglalkozás, lelkészi vagy csoportvezetői ajánlás; valamint annak 
leírása, miért szeretne a jelentkező részt venni a tanfolyamon.

A részvételi díj útiköltséggel együtt 3500 Ft (Piliscsaba) illetve 2500 Ft 
(Bodrogolaszi).

A jelentkezéseket május 31-ig a KlE-iroda címére váijuk: KIÉ Nemzeti 
Szövetség, Munkatársképzési Bizottság, 1085 Budapest, Horánszky u. 26. 
Bővebb információt szívesen adunk telefonon (1/267-05-87) vagy levélben.

A mi kis városunk
Thornton Wilder világsikerű drámájának bemutató 

előadása április 23-án volt az Evangélium Színház elő
adásában. Az 1938-ban írt művet Benedek Marcell 
fordításában adta elő a társulat. A darab minimális 
költséggel előadható -  ezért jó l beleillett mai gazdasági 
helyzetünkbe - , díszlet és jelmez nem kell a bemutatás
hoz. Mondanivalója azonban nagyon aktuális ma is, 
hiszen az emberi élet alapkérdései kerülnek elő.

A bemutató előadás előtt dr. Harmati Béla püspök 
mondott megnyitó beszédet. Kiemelte, hogy a társulat 
jó  bizonyságot tett arról, hogy „a mi kis városunkban" 
tenni kell valamit az ellen, hogy „rossz kapitány rabja 
legyen a jó" (Shakespeare). Elfogyott az anyagi erő, 
az egyházi oldal is csak egy előadást tud támogatni 
évente, de a színészek kijelentették: „ennek ellenére, 
mégis játszani fogunk!" Ez az odaadás egyben az elő
adás dedikációja is részükről. Ez a színház nem eggyel 
többet jelent Budapesten, hanem itt nevelés és erkölcsi 
értékek ideállítása folyik. „A magyar múlt és hagyo
mány, a szép magyar beszéd estéről estére legyen itt" 
-  fejezte be szavait a püspök.

Az előadás a „díszítő elemek" elmaradása ellenére

remekül sikerült. Bizonyára többet vett k i a színészek
ből, hiszen játékukkal, mozdulataikkal, hanglejtésük
kel többet kellett adni, mint akkor, ha díszletek, jelme
zek „öltöztetik” a darabot. De ezt a szerző is így és 
ilyennek szánta. A darab Grover’s Corners amerikai 
kisvárosban játszódik a század elején, de az élethű 
előadás áthidalta a több évtizedes távolságot és a felve
tődött kérdésekkel együtt úgy látszott, mintha napja
inkban és a mai városunkban -  most éppen Budapesten 
-  történne. A színészek kiemelkedő teljesítménye egytől 
egyig abban mutatkozott, hogy a környezetet mindany- 
nyian oda tudtuk képzelni!látni az előttünk folyó ese
ményekhez.

Az előadás után az egyik öltöző sarkában ültünk le 
beszélgetni a színtársulat vezetőjével, a darab rendező
jével, a mindig lelkes Udvaros Bélával. így összegezte 
a bemutató előadást:

Ez a darab megírásának idején kuriózum volt, ma 
már természetes, hiszen sokféle formabontást láttunk 
már. Emberi életünk alapkérdéseiről szól: születés, há
zasság, halál és élet. A mindennapi emberi élet: csoda. 
Minden nap jelentős, csak az emberek nincsenek tuda
tában. Felelősséget jelent: élni. És ez keresztyén mon
danivaló. Jól kitűnt a darab végére, hogy bűnbocsána
tért küzdve kell az életet humanizálni. A mondanivaló 
a végén visszakanyarodik az életre. Az élet értékelésé
re, felelősségteljes folytatására éppen a halál utániak 
felvillantásával akar figyelmeztetni.

Amikor a társulat pozitív döntéséről faggattam, csak 
ennyit mondott: nem elég beszélni csupán, cselekede
tek, tettek kellenek! Lehet anyagiak nélkül is produ
kálni. A szellemi értékek örökkévalóak. Nem egyszerű
en gesztust akartunk tenni, ez magatartás volt részünk
ről. Ne szakadjon meg a szolgálatunk, legyen folyama
ta. A z életnek kell győznie és tovább menni.

A nézők megítélése szerint hősies vállalkozás volt ez

az előadás. Köszönjük a társulatnak ezt is, meg a példa
mutató cselekedetet is. Amit cselekedtek, önmagában 
is mutatja, milyenek a keresztyén erkölcsi értékek.

Tóth-Szöllős Mihály 
v

Az előadás még két alkalommal tekinthető meg: május
28-án és június 4-én, délután fél 5 órakor a BM Duna Palotá
ban (V. Zrínyi u. 5.) Jegyek itt kaphatók délután fél 2 és fél 
7 között.

Szeretettel szeretetre nevelni
Evangélikus Kollégiumok Országos 

Találkozója, Nyíregyháza, 1995. április 9-12.
A Nyíregyházi Luther M árton Kollégium és sze

mély szerint Laborczi Géza lelkész-igazgató kezde
ményezése alapján jö tt létre az első evangélikus 
kollégiumok közötti szakmai találkozó.

Az ország négy ilyen intézménye közül csak a 
bonyhádi nem tudta képviseltetni magát, a sopro
niak és a budapestiek maradéktalanul elégedettek 
voltak a háromnapos programmal, mely április 9- 
én istentisztelettel és közös vacsorával egybekötött 
ismerkedési esttel kezdődött.

M ásnap egész napos felső-tiszavidéki kirándulás 
következett. Tákos, Csaroda, Nyírbátor, Mária- 
pócs nevezetességeivel ismerkedhettek, sőt még a 
határon túlra, Munkács várába is elkalauzoltuk 
messziről jö tt vendégeinket.

A találkozó szakmai része 11-én a Nyíregyházi 
Evangélikus Lelkészi Hivatalban folyt. Szebik Imre 
püspök a pedagógia teológiai hátteréről tartotta 
nagy érdeklődést kiváltott előadását. „A pedagó
gusnak szabad tudnia, hogy Ő csak eszköz Isten 
kezében, de fontos eszköz, aki a gyermek lelkének 
húrjain játszik” -  emelhetnénk ki ezeket a szép és

igaz szavakat beszédéből. A püspök Luther állás- 
foglalását tartja ma is legkövetendőbb előírásnak. 
Miszerint -  nem lehet keresztyén pedagógiai rend
szert felvázolni.

Az evangélium speciális jelentősége nem abban 
áll, hogy norm ákat ír elő, amelyeket meg kell va
lósítani. A „M it kell tennem?” — kérdést a pedagó
gusi nevelőértelemnek kell megválaszolnia.

„Az oktatási intézmények (kollégiumok) pers
pektívája az Egyházon belül” témakörben tarto tta 
korreferátumát dr. Frenkl Róbert országos fel
ügyelő. Rám utatott, hogy az egyházi iskolák fel
adata nem az elitképzés, hanem az egyedül Istentől 
függő autonóm ember nevelése, aki önállóan cse
lekszik, saját sorsáért felelős polgár. Az evangéli
kus iskoláknak és kollégiumoknak hozzá kell já 
rulnia a jövő magyar polgárságának kialakulásá
hoz.

Petrilla Arpádné gazdaságvezető három fő pont
ba foglalta össze az egyházi intézmények működé
sével kapcsolatos gazdasági szempontokat. Ez pe
dig a törvényesség, az anyagi biztonság és a taka
rékos gazdálkodás.

Lévák István főiskolai tanár a család és a kollé
gium kapcsolatáról tarto tta előadását. Hasznos ta
nácsait, melyeket többéves kollégiumi nevelőtanár 
múltjában szerzett, beépíthetjük mindennapi mun
kánkba.

Szerdán délelőtt két evangélikus intézmény látta 
vendégül az országos találkozó résztvevőit, a nagy
múltú Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, va
lamint a nemrég létesült EMMAUS Szeretetott
hon.

Ha összegezni akarnánk, elmondhatjuk, hogy 
szükséges és igen hasznos volt ez a találkozó.

Reméljük, hagyománnyá válik.

Pálfy Julianna,
a Luther Márton Kollégium nevelőtanára

V i
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Reflektorfényben az igehirdető
-  Csak bírálni tudsz, vagy imádkozni is? -

Köztudomású, hogy a refor
máció az istentisztelet közép
pontjába az igét és annak hirde
tését állította. Ennek megfelelő
en nagy hangsúly esik a refor
máció egyházaiban mind a pré
dikációra, mind pedig az igehir
detőkre. Nem hiába nevezték lel
készeiket évszázadokon keresztül 
csak egyszerűen prédikátorok
nak!

Ahhoz azonban, hogy az ige
hirdetés elérje célját, Isten üzene
te hallgatóinak a szívébe talál
jon, jól felkészült igehirdetőkre 
is szükség van. Mert egy kevésbé 
tehetséges, vagy éppen felkészü
letlen, illetve rosszul felkészült 
prédikátor csak akadályává vál
hat az ige útjának, viszont aki 
jól tudja „hasogatni” az igét, az 
áldássá lesz hallgatóinak.

Kétségtelen, e téren budapesti 
gyülekezeteink vannak legjobban 
ellátva és elkényeztetve, mert vá
logathatnak az igehirdetők kö
zött, melyik templomba menje
nek vasárnap, kinek az igehirde
tését hallgassák. Egypapos gyü
lekezetben, szórványban viszont 
erre nincs lehetőség. Meg kell 
elégedniük saját lelkészük igehir
detési szolgálatával. Akik között 
vannak kimondottan tehetséges, 
jó  „szónokok” is, de olyanok is, 
akik „gyenge” prédikátorok, 
vagy éppen csak úgy olvassák fel 
az egész igehirdetést, ami talán 
nem is a sajátjuk.

Itt most arról is szeretnék 
szólni, hogy sajnos, gyülekezete
ink némely tagjának is van meg
lehetősen rossz szokása. Az, 
hogy a templomból kijövet, 
mindjárt kezdik bírálni papjukat 
és az elhangzott prédikációt. 
S ezzel már el is vágták az ige 
áldásának útját a szívükbe, az 
életükbe. M ert nem az ige üze
netére figyeltek, hanem az ige
hirdető személyére, emberi gyen
geségeire.

Ezek a bírálatok, kifogások 
bizony elég széles skálán mozog
nak. Vegyünk sorra ezek közül 
néhányat!

Ha például az igehirdető „tü
zesen”, hévvel beszél, akkor né
melyek szerint „ideges, neurasz- 
téniás a papunk!” Ha nyugodtan 
prédikál, „sajnos, hiányzik belő
le a Lélek tüze!” Ha m ár ősz a 
haja, vagyis nem éppen fiatal, 
akkor „túl öreg ahhoz, hogy a 
gyülekezet ifjúságával és a gyer
mekekkel is foglalkozzék.” Ha

nem követi elődje igehirdetési 
stílusát, akkor „modernista, nem 
tiszte!: a régi hagyományokat.” 
Ha viszont ragaszkodni kíván a 
tradíciókhoz, akkor „megrekedt 
a múltban, nem tud semmi újat 
felmutatni, semmi pezsgést nem 
hoz a gyülekezet életébe!” Ha a 
prédikációját, az ige jobb megér
tése érdekében, két vagy három 
részre osztja fel, akkor „akadé
mikusán, Szentlélek nélkül be
szél.” Ha úgy olvassa fel a pré
dikációját, vagy gyakran bele
néz, akkor „már megint lusta 
volt becsületesen készülni.” Ha 
meg-megakad vagy csak szünete
ket vesz, akkor „attól tartunk, 
mikor sül bele a prédikációba.” 
Ha meg szabadon, folyékonyan 
beszél, akkor „nem tudjuk kö
vetni, nincs semmi vázlata, nem 
marad meg belőle semmi.” Ha 
beszéde közben „kiereszti hang
já t”, akkor meg „minek kiabál 
most, már megint kit akar szid
ni?!” Ha meg halkan beszél, 
„már megint elalszunk nála.” Ha 
túl tudományos, magasröptű a 
prédikációja, „a teológiára való 
tanárnak, nem prédikálni ne
künk!” Ha a prédikációba bele
vonja a napi eseményeket is, ak
kor „már megint politizál a szó
széken.” Ha meg csak az alap
igéről beszél, „nagyon unalmas 
tud lenni, hiányzik belelő a civil 
kurázsi.” Ha idegen szavakat is 
használ, még ha megmagyarázza 
is a jelentését, „mit dicsekszik, 
kérkedik azzal, hogy tud idegen 
nyelveken is, ne legyen akadémi
kus a mi papunk!”

Bőven van hát mit és kit bí
rálni az istentisztelet után! De 
még a templomon kívül is! Mert 
egyeseknek az is szemet szúr, ha 
látják, hogy a papjuk sétálni 
megy a családjával, akkor „bi
zony jobban tenné, ha ehelyett 
az öregeket és a betegeket láto
gatná!” Ha meg néha a barátai
val, ismerőseivel van együtt, „ez 
a pap egy világfi, inkább jobban 
készülne a prédikációjára!” 

Természetesen nem csupán 
ilyen és hasonló birálatokkal ta
lálkozhatunk, dicséreteket is le
het hallani. Méghozzá hangosan, 
a templomból kijövet, mindjárt 
a templomkapuban, amikor sze
mébe dicsérik egyesek az igehir
detőt: „Milyen gyönyörűen be
szélt ma a nagytiszteletű úr!” 
Tudjuk-e, hogy ez a „pozitív bí
rálat” arról árulkodik, már me-

gint nem hallották meg egyesek 
az igehirdetésből Isten éppen ne
ki szóló üzenetét, hanem csupán 
emberi teljesítménynek értékelik 
az elhangzott prédikációt!

Ezek után vajon gondolunk-e 
arra is, hogy annak a szegény 
igehirdetőnek, -  igen, a te pa
podnak -  nem az ilyen bírála
tokra van a legfőbb szüksége, 
hanem sokkal inkább arra szo
rul, hogy imádkozzanak érte az 
ige hallgatói! Mert bírálni köny- 
nyű, azt mindenki tud, de ki tud 
imádkozni is az igehirdetőért?! 
Igen, akár naponta is, főképpen 
meg vasárnaponként, az igehall
gatásra készülve! De az igehirde
tő is imádkozzék, ne csak Szent
lélekért, hanem naponta a gyüle
kezete tagjaiért, azokért is, akik 
csak bírálni szokták, hogy azok 
is meghallják, emberi szavakba 
pólyáivá Isten üzenetét!

Az az Istennek tetsző, ha az 
igehirdetők is, igehallgatók is 
imádkozni tudnak az ige áldásai
ért. M ert ahol ezt teszik, ott ál
dássá lesz minden egyes igehir
detés és igehallgatás, s ez meg
látszik a hallgatók életén is.

Szerdahelyi Pál

Falfirka
Néhány héttel ezelőtt egy fa l

firkáiét rótt meg szelíd szavakkal 
cikkírónk, gondolkodásra, érzé
sekre biztatva az elkövetőt. Bár 
hiszek a nevelésben, mégsem tar
tom valószínűnek, hogy a „se is
ten, se haza" szlogent falra felíró 
akárki magába szállna ilyesfajta 
korholástól. Már ha egyáltalán 
elolvasná. Amúgy pedig nyilván 
nem sokat értene belőle. Senkit 
nem biztatnék további falfirkálá
sokra, mégis, úgy érzem, leghatá
sosabbak a „helyben” közölt vá
laszok. A metrón láttam ezt a 
feliratot: „Jézus vérét adta ér
ted”. Alatta a folytatás: „Ki kér
te rá?”. És a viszontválasz: „Ké
rés nélkül tette".

S  a másik, a kedvencem, az 
egykori berlini falon lefotózott 
graffiti:
„Isten halott, mondta Nietzsche". 
A z alá írt válasz csak úgy csat
tan:
„Nietzsche halott, mondta Isten”.

Úgy ám.

U. Á.

A BIBLIA MAGYARORSZÁGON
„Ki nyitja meg a betett könyvet, 

K i szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fe l hajnaltól-hajnalig 

emelve és ledöntve lapjait ? 
Pilinszky János: Introitusz

Szolidan ünnepélyes meghívó, néhány plakát 
(igazán kár, hogy az evangélikus templom ajtajára 
már nem jutott), templomi hirdetés hívogatta a hí
vőket, az érdeklődőket dr. Blázy Árpád bibliagyűj
teményének, dr. Schlemmer Tamás fotóinak megte
kintésére. Ilyen még nem volt, legalábbis nem Za
laegerszegen ! .

Csodálatos időzítés. Éppen nagyhéten, húsvét 
ölelésében találkozhattak lelkészek és civilek, 
nyugdíjas érdeklődők, kisiskolások, művészeti gim
náziumi osztályok a keresztyénség legdrágább kin
csével, a bibliával, ráadásul ilyen értő rendezésben. 
Köszönet illeti a Városi Művelődési Központot, a 
Zala Megyei Levéltárat, akik felkarolták dr. Blázy 
Árpád egyedülálló kezdeményezését.

Nagycsütörtökön, két szolgálat között tudtam  
csak kikanyarítani két órát, hogy magamba szív
jam  a gazdag és színes kiállítás hangulatát, tanítá
sát. Nem titkolom, amikor a Művelődési ház felé 
bandukoltam, vegyes érzések keringtek bennem. 
Nem tudtam  elhessegetni Rozgonyi néni arcát, 
akit 90 évesen temettünk. Egyetlen kopott, agyon
olvasott Bibliája fölé görnyedten találtam, vala
hányszor meglátogattam. Sugárzott idősen is ránc- 
talan, angyali arca. Krisztusi fénye hónapokra erőt 
adott a szolgálatokhoz. Vajon akinek egy kiállítás
ra való Bibliája van, még jobban bele tudja-e élni 
az ige csodálatos üzenetét a világba? Nem válik-e 
kriptává az üvegkalitka? Isten Szentlelke megérin- 
ti-e a kisdiák ártatlan szívét, miközben gyönyörkö
dik a gyönyörűbbnél jyönyörűbb  biblia-illusztráci
ókban, a fotókban? Uj erőt kapnak-e a lelkészek a 
temérdek húsvéti szolgálathoz? Inspirálja-e az 
egyetem előtt álló gimnazistát az Eszter tekercs a 
rendszeres bibliaolvasásra? Mindennapi kenyérré 
válik-e az ige a hajszolt középkorú számára? A ki
állítás megtekintése után az a bottal totyogó bácsi
ka, aki előttem lépett be a terembe, vajon a Feltá- 
madottba vetett reménység örömével tud a halálra 
nézni?

Minden aggódásom szertefoszlott a templommá 
lett teremben. Nem szólt halk orgonazene, a szí
vemben mégis így éreztem. M egbarátkoztam a 
gondolattal, hogy most nem lapozgathatom a Bib
liát, nem simíthatom végig a kezem Jézus kereszt
jén, nem érinthetem a csodálatos tekercset, nem 
bújhatom a Képes Bibliát, mint teszik a kis hitta- 
nos gyerekek, nem tudva betelni a látvánnyal. 
A végen már nem zavart az üveg sem, Isten Szent
lelke és a fantasztikusan kifejező képek segítségé
vel a nagyheti események részese lettem. Szívembe 
lelki békesség költözött, s hálaimádságot fogal

maztam meg elsősorban Isten felé, akinek beszéde 
élő és ható. Á ttör az üvegakváriumon, s átöleli 
szeretetével még a csupán kulturális értékekre kí
váncsi látogatót is.

Élményekben, de főleg lelkiekben gazdagon jö t
tünk haza valamennyien erről a kiállításról. Pon
tosabban ketten azért -  érzésem szerint -  üres 
szívvel távoztak. Egy halálfejet rajzoló kisfiú, 
„Maga a halál!” kijelentéssel írta be magát az em
lékkönyvbe. N aponta • szeretnék imádkozni érte, 
hogy megértse, 0  AZ ÉLET!!! Könyörgök azért a 
másik kislányért, aki magabiztosan és gőgösen je
lentette ki: „Mindet olvastam már!" Uram, adj ne
ki alázatosabb szívet! „A Biblia maga a Csoda". 
„Ennek a kiállításnak a kapcsán talán megtörténik 
néhány társunkkal a csoda: a feltámadás” -  olva
som, dr. Blázy Árpád megnyitóbeszédének parányi 
részletét. Adja Isten, hogy így legyen!

Szemelgetek az emlékkönyv beírásaiban, szinte vala
mennyi elragadtatással, hálával ír. A két negatív beírás 
mellett álljon itt kettő a számtalan dicsérő megjegyzés 
körül. Nem titkolom, elfogult vagyok. Az első így szól: 
„Nagyon tetszett a kiállítás, gratulálok Opinák! Ántoni 
Judit Keszthely 3. o. tanuló

Nos, ő Árpád tündén kis unokája!
A másik beírást élőben is hallottam, amikor vasár

nap korán reggel a református lelkész feleségével 
együtt mindketten _a templom felé siettünk. Áradt 
belőle a szeretet. „Örömmel tölt el, hogy láthattam ezt 
a nagy szeretettel, hozzáértéssel összeállított kiállí
tást."

Szerettem volna Árpáddal interjút készíteni, gon
dosan összeállítottam kérdéseimet, riportermagnót is 
kértem kölcsön. Sajnos, nem ért rá, az istentisztelet 
után rohant „unokázni”. Mint mondta, amit kérdez
nék, arra válaszolt a rádióban. Ezt sajnos az olvasók 
többsége aligha hallotta. Azért annyit sikerült meg
tudnom, miközben szaladt le az orgonától (felhozta 
nekem segédanyagként a kiállítás összes dokumentu
mát -  köszönet érte), hogy elsősorban családi örökség 
ez a gazdag gyűjtemény. Árpád családja igazi papi 
család. Édesapja, testvére, fia lelkészek, édesanyja is 
teológiát végzett, hitoktatóként dolgozik. Dr. Blázy 
Árpád nyugdíjas főgyógyszerésznek, a Somogy, Zala 
Egyházmegye volt felügyelőjének családja számára 
CSODA a Biblia, s mindennapi lelki táplálék. Ezt 
megérezhette a látogató!

Hamarosan finn énekkar érkezik gyülekezetünkbe 
a testvérvárosból, Varkausból. Boldogan meghosz- 
szabbítottam volna a kiállítást. Micsoda élmény lenne 
nekik a Tranoscius szlovák csatos énekeskönyv lapoz
gatása.

„A K ÖNYVNEK kézzel elérhető módon polcon, 
vagy asztalon, vagy kézben az igazi helye, nem pedig 
tetszhalottként, üvegkoporsóba zárva." (Dr. Blázy Ár
pád)

(Baloghné Szemerei Mária)

Hogyan kerültem az ifjúsági munkába, 
az Evangélikus KIÉ vezetésébe?

Bonnyai Sándor lelkésztestvé
rünk 80. születésnapján szeretettel 
kívánjuk Isten áldását életére. M i
vel a háború előtti egyházi ifjúsági 
munka egyik szervezője volt, erre 
vonatkozóan kérdeztük meg.

P
Teológus koromban a gyakorla

ti kérdések érdekeltek. Elsőévesen 
a „Kurucdombi” szegény negyed
ben gyermekekkel kezdtünk fog
lalkozni, ahol volt játék, mese, 
ének, bibliatörténet. Másodévesen 
egy fiatal tanítóval utcagyerekek
ből cserkészcsapatot szerveztünk 
az egyháztól kapott helyiségben. 
Ez olyan nagy esemény volt -  mert 
addig általában csak diák cser
készcsapatok voltak - ,  hogy az ak
kori főcserkész, gróf Teleki Pál, 
kultuszminiszter vette fel csapa
tunkat a cserkészszövetségbe. Har
madévesen Jobaházán, Farád filiá- 
ján munkatábort szerveztünk. 
Többnyire városokból kikerült te
ológusaink egy-egy „paraszt” csa
ládhoz kerültek családtagként. 
Minden munkában részt kellett 
venniök, hogy megismerjék a falu
si életet. Ilyen „múlt” után ajánlott 
Deák proff. a KIÉ munkára. Ak
kor a KIÉ három ágon munkálko
dott: Evangélikus KIÉ (EKIE), re
formátus (RKIE) és a felekezetkö- 
zi (BKIE) melyeket a KIÉ Nemzeti 
Szövetség fogott össze.

Milyen volt az EKIE munka a 
két világháború között?

Nem velem kezdődött a történe
lem, mert előttem már Abaffy 
Gyula és Erős Sándor dolgoztak 
az EKIE-ben. Az EKIE elsősor
ban a falusi ifjúság körében mun
kálkodott, akikkel akkor senki 
nem törődött. A „fonó”-ban, istál
lókban, vagy a kocsmákban gyűl
tek össze. Ma azt mondanánk,

hogy nem egeszen „kulturált kö
rülmények” között. így örömmel 
vették -  amikor folytatva elődeim 
munkáját -  egy-egy napos egyház- 
megyei konferenciákat tartottunk, 
néha ezer, ezerötszáz felnőtt fiú és 
leány részvételével. Majd egyhetes 
nyári és téli táborok következtek.
-  A cél a naponkénti biblia olva
sásra és a személyes keresztyén 
életre való nevelés volt. Sok küz
delmet jelentett -  személyes példá
val is bemutatni -  a bűn, az Isten
től elszakadt állapotunk felismeré
sét és a kegyelemajándékként ka
pott bűnbánat útján a bűnbocsá
nat és az új élet megélését. Újból és 
újból előkerült téma volt az „ifjú
ság örök sebének”, a tisztátalan 
életmódnak a gyógyítása. A ke
resztény házasságra való felkészü
lés, a felebaráti szeretet gyakorlá
sa. Nagy segítség volt ebben a 
munkában a feleségem, aki két 
diplomával nem vállalt világi állást
-  ahogy szokásba jött az ifjú pap- 
néknál hogy az ifjúsági munká
ban segítségemre legyen. -  Volt 
egy „hősi” korszak, amikor elha
gyott pajtákat, nem használt paró- 
chiális istállókat alakítottak át, 
vagy építettek egészen új ifjúsági 
otthonokká, ahol zavartalanul le
hetett összejöveteleket tartani. -  
Sok lelkészünk kapcsolódott be 
lelkesen a mozgalomba, de voltak, 
akik túlmunkára hivatkozva, sok 
akadályt gördítettek a mozgalom 
elé. Igyekeztünk segédanyagot ad
ni a vezetőknek, részletes prog
rammal. A kéthetente piár tízezer 
példányban megjelenő: „Evangéli
kus Ifjúság” c. folyóiratunk leg
több cikkét maguk a fiúk, leányok 
írták. -  Iratteijesztést szerveztünk 
a gyülekezetekben, majd népfőis
kolát is szerveztünk. -  Sajnos, a 
hamarosan ránkszakadt háború 
megakadályozta a további fejlő
dést.

M i volt az „egyes” és a „négyes” 
program ?

A  KIE-munka alapját eredetileg 
Lukács 2,52. v. adta meg: „Jézus 
pedig gyarapodott bölcsességben, 
testének állapotában, az Isten és 
az emberek előtt való kedvesség
ben.” így alakult ki a KIÉ „né
gyes” programja: sport, tudomány 
művészet és vallásos nevelés. — 
A háborús években sokat harcol

tunk a divatossá vált ébredési moz
galmakkal szemben, akik a bűnbá
nat nélküli bűnbocsánatot kézráté- 
tellel osztogatták és az „olcsó” ke
gyelmet hirdették. Ezekben az 
evekben az újabb nehézség akkor 
jelentkezett, amikor a levente moz
galom, majd később a kommunis
ta mozgalmak tartottak kizáróla
gos igényt az ifjúságra, így szá
munkra a vallásos munka „egyes” 
programja maradt. Nem lehet el
hallgatni, hogy az EKIE-t a pártál
lamot kiszolgáló egyházi vezetőség 
tiltotta be. Sőt, amikor minden 
egyházi helyiségből kiszorultunk, 
a lakásomon tartott bibliaórákat is 
fenyegetésekkel betiltották.

A régi EKIE-nek ma is vannak 
szenior tagjai és összetartanak ?

Szenior tagjainkban nagyon 
megfogyatkoztunk. Sokan elhuny
tak. Szakadás is történt közöt
tünk. Most kezdünk eszmélni és 
keressük az igében a számunkra 
járható utat és a szolgálat lehetősé
gét. -  Sajnos, a KIÉ mozgalomban 
világviszonylatban nagy a veszély, 
hogy a „K” betű lényege kimarad 
és csak „IE” mozgalom marad.

Az EKIE feloszlatása után az 
Országos Felügyelő sofőrje lettem, 
majd újpesti káplánkodás után fe
rencvárosi, majd kispesti lelkész
kedés. Ezekről az évekről majd ta
lán később.

Amikor most hálával emléke
zem meg az egész útról, amelyen 
vezetett az Úr, drága emlékként 
maradt bennem, amit Podmanicz- 
ky prof. úrtól kaptam. Még a teo
lógián egyszer panaszkodtam a 
sok negatív bibliai kritika miatt. Ő 
azt mondta, hogy a Biblia szavait 
nem sugalta az Isten. De ami meg 
van írva, az Ige. Elmondta, hogy 
nem úgy olvassa az írást, hogy mit 
gondolt Jeremiás, vagy miért írt 
olyan szomorú szöveget, amikor a 
zsoltáríró bajban volt, vagy mit 
gondolt Máté, vagy Pál milyen 
volt az időjárás, hanem mit mond 
nekem, személy szerint az Úr. Jé
zus is mindig arra hivatkozott, ami 
meg van írva.

Hazafelé készülve, könyörgök 
népünk és ifjúságunk ébredéséért 
és hálát adok minden napért.

Bonnyai Sándor
nyug. ev. lelkész

TEHERMENTESÍTENI SZERETNÉ A LELKÉSZEKET

Bemutatjuk az egyházmegye új pénztárosát
1995. január 

elseje óta főállá
sú pénztárosa 
van a Győr- 
Soproni egyház
megyének Ma
cher Sándomé 
személyében, aki a győri gyüleke
zet alkalmazottjaként részmunka- 
időben, napi három órában végzi 
a pénztárosi szolgálatát. Kinevezé
se meghatározatlan időre szól. Rö
vid bemutatkozásra kértük az egy
házmegye új pénztárosát.

-  Rábaszentandráson születtem 
és ott is konfirmáltam -  mondja 
Macher Sándorné. Közgazdasági 
technikumi végzettségemmel a 
polgári munkahelyeimen is pénz
ügyi, könyvelési vonalon dolgoz
tam. Utoljára egy Kft-nek köny
veltem; de tavaly munkanélküli 
lettem. Akkor ajánlották ezt a le

hetőséget, amit elfogadtam. Fér
jem a győri gyülekezet presbitere. 
Két fiam van, akik közül a kiseb
bik az evangélikus általános isko
lába jár.

-  Milyen érzésekkel kezdte el 
szolgálatát?

-  Nem tartottam  ettől az új 
munkától. Inkább kíváncsiság 
élt bennem, mert ilyen mélységé
ben nem ismertem az egyház 
belső ügyeit. Menet közben kel
lett sok mindent megtanulnom. 
Legnagyobb meglepetést szá
momra mégis az okozta, hogy a 
hivatalos szervek, mint az adó
hatóság, a társadalombiztosító, 
mennyire tájékozatlanok az egy
házakra vonatkozó jogszabályok 
tekintetében. Sok esetben tanács
talanok, milyen elbírálás alá es
nek az egyházak. Ez a meglepe
tés erejével hatott.

-  M it tart fontos szempontnak 
pénztárosi munkájában ?

-  Ha egy mondatban foglalnám 
össze, mit tartok elsőrendűen fon
tosnak ebben a szolgálatban, ak
kor azt mondanám: mentesíteni 
szeretném a lelkészeket a pénzügyi, 
adminisztratív, adóügyi feladatok 
alól. A gyülekezeti munkával túl
terhelt lelkészeknek nyűg ez a tő
lük idegen és ismeretlen feladat. 
Másik fontos szempont munkám
ban a tájékoztatás. Szeretnék ezért 
az egyházmegye mindegyik gyüle
kezetébe ellátogatni, hogy szemé
lyesen adjak felvilágosítást azokról 
a kérdésekről, amelyeknek ismere
te a pénzügyi fegyelem megtartásá
hoz elengedhetetlenek. Hiszem, 
hogy ezzel is segítségére lehetek a 
lelkészeknek.

Kiss Miklós

amely Isten igéjéről, Jézus megvál
tó művéről nem tud, sőt eltereli 
róla. a figyelmet, az ELSŐ PA
RANCSOLAT -  Ne legyen más 
Istened! -  ELLENI BÚN, mert 
„mindennél jobban kell Istent fél
nünk, szeretnünk és Benne bíz
nunk” ! Ez a levelezés pogányság és 
varázslás, mágia, még akkor is, ha 
állítólag délamerikai misszionárius 
indította el. A varázslók pedig kí
vül maradnak a mennyei városon 
(Jel 22,15), és osztályrészük a tűz
zel és kénkővel égő tóban lesz (Jel 
21,8). Még akkor is, ha az Anti- 
krisztus csodákat tesz, hogy elhi
tesse, ha lehet; a választottakat is 
(Mt 24,24).

Kedves Címzett, bátran bízzál 
Istenben és ne félj a fenyegetéstől! 
Kedves Feladó, térj meg a hitetlen
ségből és hiszékenységből! 
Amennyire lehet, tedd jóvá a má
sok súlyos félrevezetését! Kérd Is
ten bocsánatát és segítségét: nem 
tudtad, mit cselekszel! (Lk 23,34) 
Ha bánod és elhagyod a pogánysá
godat és hitetlenségedet, Jézus, a 
Megfeszített ezért is megfizetett, és 
Jézus, a Feltámadott, ebben is ad 
győzelmet! Szeretettel.

Dr. Zsigmondy Árpád

NEHÉZ SZÍVVEL
írjuk le az alábbi sorokat. Püspöki körlevél

ben, lapunkban is felhívtuk a figyelmet a Saj
tóosztálynak való gyülekezeti tartozásokra. 
Szerettük volna, ha a felszólítások nyomán 
(melyeket évről-évre küldtünk) ki-ki előveszi 
a számlákat és ellenőrzi a befizetéseket Saj
nos, többen nem tették meg. Így az Országos 
Elnökség elrendelése szerint mai számunkban 
közzé kell tennünk a tartozók névsorát Lehet, 
hogy egyes gyülekezeteknél abból adódott az 
elmaradás, hogy lelkészváltozás volt és nem néz
tek utána az élőd idején történt vásárlásoknak.

A névsort úgy adjuk közre, bogy az összeg 
után zárójelben a tartozás évét is jelöljük. Az 
1995. éri vásárlásokat még nem vettük figyelem
be, bár a 30 napos batáridő már ezeknél is ét- 
múlt Kérjük a lelkészek és gyülekezetek megér
tését és számláik rendezését június 30-ig.

Ácsa: 34.885,- (94 évi); Amót: 14.830,- 
(92-94); Bakonyszombatfaely: 12.988,-
(92-94); Boba: 52.450,- (90-94); Cegléd: 
27.933,- (93-94); Csorna: 42.097,- (88-94); 
Dombóvár: 25.593,- (94); Esztergom:
29.632,- (91-94); Lovászpatona: 17.977,- 
(91-92); Marcalgergelyi: 9.874,- (90-91); 
Mencshely: 33.014,- (94); Mezőtúr: 5.117,- 
(91-93); Mohács: 19.143,- (89-94); Nagy- 
alásony: 18.794,- (93-94); Nemescsó: 4649,- 
(93); Nyíregyháza: 101.265,- (94); Nyírsző
lős: 6.882,- (93-94); Oroszlány: 5.902,- 
(92-93); Paks: 36.397,-(94); Péteri: 71.668,- 
(93-94); Porrogszentkirály: 8.354,- (92); 
Rábcakapi: 43.970,- (90-93); Sikátor: 
13-211,— (94); Szarvas-Üjtemplom: 6.479,- 
(93); Tab: 3.488,- (93); Tárnokréti: 3.502,- 
(91); Terény: 9.239,- (92-94); Vanyola: 
25.776,- (94).

E heti számunkból anyagtorlódás miatt ki
maradt az Ausztráliában jártam és a Felnőttek 
konfirmációja című sorozatok befejező írásai. 
Ezeket következő számunkban közöljük.

„Szeretettel mindent lehet! -  Ez 
a levelet azért küldjük, hogy sze 
rencsét hozzon neked.” -  így kéz 
dődik az a nekem címzett névtelei 
levél, amelyet 20 példányban kel 
lett volna továbbítanom 96 órái 
belül. ígéri, hogy 4 nap múlvs 
meglepetésben lesz részem, és.ern 
ellenőrizhetetlen példákat hoz, tíz 
ezer dolláros nagyságrendben. D< 
ha elfelejtem, vagy csak késem is 
vele, netán megszakítom a láncot 
jaj nekem. Aki így tett, sürgőser 
meghalt a felesége, drágán javítot
ták az autóját, vagy elvesztett 
40.000 USD-t. Mivel nekem mái 
nem halhat meg a feleségem, nincs 
autóm és nem veszíthetek el 40.00C 
USD-t, akkor is nyugodtan meg
szakíthatnám a láncot, ha hinnék 
benne.

De én nem a varázslevélben hi
szek, hanem Atyámban, Jézus ál
tal, aki eddig mindig kirendelte 
mindennapi kenyeremet (sőt a va
ja t is rá), akkor is, ha a hit és az 
igazság melletti kiállásomért bün
tetni akartak, meg akkor is, ha Ő 
tett próbára és nevelt csapással. 
A lényeg: ezúton üzenem nem 20 
címre, hanem mindenkinek: em
berfölötti vélt erők befolyásolása 
egy olyan levél sokszorosításával,

OLVASÓI LEVÉL
Vidobet 183 R
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Imádkozzatok! Áldott legyen Isten, mert nem uta
sította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg 
tőlem. Zsolt 60,20

Vasárnap Áldott az Űr, Izráel Istene, hogy megláto
gatta népét és váltságot szerzett neki. Lk 1,68 (Jón 
2,7; Jn 16,23b-33; lTim 2,1-6a; Zsolt 77). Isten 
lépett előbb felénk. Jézusban meglátogatta és meg
váltotta az embert. Jézus pedig arra bíztat bennün
ket, hogy az ő nevében kérjünk, imádkozzunk. Erre 
az alapra épül imádkozó életünk.

Hétfő Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, 
vétke eltöröltetett. Zsolt 32,1 (Mt 6,14; lKir 3,5-15; 
2Sám 23,1-7). Imádságunk tárgya legyen a bűnbo
csánat kérése és az érte való hálaadás is. Jézus ke
reszthalála lett bűnbocsánatunk ára, vére törölte el 
minden bűnünket. Ebben bízhatunk is, ezért hálát 
is adhatunk. Az ilyen imádság boldogságot teremt 
szivünkben.
Kedd Odament egy leprás, leborult előtte és ezt 

mondta: „Uram, ha akarod, megtisztithatsz.” Mt 
8,2 (Kol 4,1-6; 2Sám 24,1-25). Ilyen a bizodalmas 
kérés, a hívő imádsága. Nekem van szükségem rá, 
de „ha akarod”, úgy tedd meg. Aki így kér, megta
nulta az úri imádságból: „Legyen meg a te akara
tod.” El tudjuk-e mondani minden imádságos kéré
sünk u tán : „ha akarod” -  akkor add meg, cselekedd 
meg!

Szerda Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, 
mindenkihez, aki igazán hívja. Zsolt 145,18 (Róm 
10,12; Lk 11,1-13; Fii 1, 1-11). Imádkozó életünk 
tapasztalása az, hogy közel van hozzánk, meghall
gat minket. Rendszeres „beszélgetés” kell, hogy kia
lakuljon ez Isten és közöttem, és akkor jóban rossz
ban érezhetem közelségét. És meg egy dolog amit a 
mai másik igében olvasunk: az emberi különbségek

nem akadályozzák közelségét. Mindenkihez bőke
zű, csak hívja őt segítségül.

Krisztus mondja: Én pedig, ha felemeltetem a föld
ről, magamhoz vonzok mindeneket. Jn 12,32.

Csütörtök Jézus ezt mondta tanítványainak: Ne
kem adatott minden hatalom mennyen és földön. 
Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden 
népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentiéleknek nevében, tanítva őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nek
tek. Mt 28,18-20 (5Móz 5,33; Lk 24,44-53; Ap- 
Csel 1,3-11; Zsolt 110,7-7). Jézus búcsúzása ta
nítványaitól nem érzelmes búcsú. A Hatalmas 
parancsa, küldés, az egész világra és a világ egész 
életére szóló missziói parancs. Ennek teljesítésé
hez is imádkozni kell.

Péntek Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem 
fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is be
csapja annak a kegyessége hiábavaló. Jak 1,26 
(Zsolt 34,13-14; Jel 1,4-8; Fii l,12-18a). Nyel
vünk fékezhetetlen gonosz. Nyelvünkkel vétke
zünk talán legtöbbet. De ha megfékezzük, imád
ságra lehet használni és ez fékezi igazán a gonosz 
beszédet is. Az ilyen kegyesség nem hiábavaló.

Szombat Nagyok és csodálatosak a te műveid, 
mindenható Űr Isten, igazságosak és igazak a te 
utaid, népek királya: ki ne félne téged, Urunk, és 
ki ne dicsőítené a te nevedet, hiszen egyedül te 
vagy szent. Jel 15,3-4 (Ézs 40,15; Dán 7,2-14; 
Fii 1,18b—26). Az imádság számbaveszi Isten mű
veit, nem hunyja be szemét Isten tettei előtt. R á
csodálkozik Isten igazságára, igaz útaira. Imád
ságunkban meg ne feledkezzünk arról, hogy Is
tent dicsőítsük, hiszen egyedül ő a szent. T.

Jöjjön el a te országod!
L k 11,2/c

Nehéz újra és újra értenünk, ak
tualizálnunk életünkben ezt a kérést: 
„Jöjjön el a te országod!”

Meghatározásával persze elég pon
tosan kísérletezhetünk. Valódi imád
kozásunk azonban elapad, ha akár 
elemzésekbe fut bele, akár értetlen 
kérésbe torkollik. Csak Istenünk je
lenlétére, tartalmat adó erejére tá
maszkodhatunk.

‘Isten országát elsősorban evilági 
létünk valóságaként szomjazzuk. Va
lóban arra van szükségünk, „hogy 
hozzánk is eljöjjön.” Érdekes jelen
ség, hogy Luther Márton, aki a 
Szentlélek ajándékára jelentősen ki
sebb hangsúlyt helyez tanításában, 
mint Jézus Krisztus jelentőségére, 
ennél a kérésnél döntően a Szentlé
lek működésére számít. Isten orszá
gának hozzánk jövetele úgy történik, 
hogy „a mennyei Atya Szentleikét 
adja nekünk...”

Az O országa ténylegesen akkor 
valósul meg személyes életünkben, 
ha újra és újra Szentlelke közösségé
ben sikerül ismételten akcióba lép
nünk. Kicsi, hétköznapi kérdések
ben, a vásárlások, az utazások, a 
munka közbeni helyzetekben is erre 
az értékes készültségre van szüksé
günk. Ebből a Vele megélt közösség
ből születhetnek azonban a hatalmas 
jelentőségű vállalkozásaink is.

Gyakran jut eszembe Máté evan
géliuma 25. fejezetéből az a különös 
utolsó ítélet. Minden Krisztus-köve
tő nagy vállalkozása az éhezőkkel, a 
nyomorgó betegekkel, a  börtönla
kókkal törődni, foglalkozni. Ezek az

egyedi, de nem nagyon ritka helyze
tek csak az Isten országa megvalósu
lása során válnak Krisztus-esemé
nyekké gyakorlatunkban, csendes, de 
nagy tényékké. A mechanikus segítő- 
készség helyett a helyzetek megtalá
lása, a tényleges testi-lelki segítés va
lósága a Szentlélek természetes, de 
mégis rendkívüli ajándékai.

Gyülekezeti, közösségi életünkben 
szintén nagy kérdés minden terüle
ten, hogy valóság legyen az Isten or
szága. Istentiszteleteink közösségi sú
lya, tartalmas liturgiába épülő, a 
missziói erőt is gyakran felmutató 
igehirdetéseink, a szentségek gyako
risága, öröme, mind a Szentlélek je
lenlétében válnak valódivá. Ugyan
ilyen fontos azonban a gyülekezeti- 
közösségi élet sok más területe is. 
A hétköznapok alkalmai, a missziói 
mondanivalóval, a szeretet különbö
ző ötleteivel, a belső testvéri össze
tartozás építése egészen a közös ki
rándulásokig, sportalkalmakig, ko
molyan irányít minket a nagy kérés
hez: „Jöjjön el a te országod!” 
A széles körű, a gyülekezet sok-sok 
szolgálóját mozgósító közösségi szol
gálatok eleven lendülete tapasztaltat- 
ja  meg velünk, hogy Isten országá
nak jelenléte egységbe foglalja mind 
szakrális, mind profán életünket.

Hasonló hangsúllyal könyörgünk 
ebben a kérésben másodsorban Isten 
végleges királyságának eljöveteléért 
is. Tudjuk, az első század kereszté
nyei egészen közeli időpontra várták 
Jézus végső, teljes uralmát. Sok min
dent ez alakított ki hitükben, életük

rendjében. Mi már nem számítunk 
közeli időre, de ha a Miatyánk a szí
vünkből jön, akkor sóvárogjuk Jézus 
visszajövetelét, egész világunk rend
kívüli megújulását.

Halálunkban azonban feltétlenül a 
Vele való tényleges találkozásra kell 
készülnünk. Mindenképpen a szem- 
től-szembe látás nagy eseményére, az 
örök életre vivő feltámadás remény
ségére támaszkodunk. Elsőként per
sze bűnösségünk, gonoszságunk, ér
demtelenségünk ju t eszünkbe. Az O 
országa eljövetelének komolyan véte
le ezt az imádságot is tudatosítja: 
„Légy irgalmas nékem, bűnösnek!” 
Csak Krisztus érdemében bizakodva 
kérhetjük örömmel, hogy jöjjön el 
országa.

A húsvét előtti utolsó tanórán 
érettségire készülő diákjaimmal úgy
nevezett ünnepi perceket szervez
tünk. Az óra első felében a dízel
vontatójárművek óránkra előírt ta
nanyagát végeztük el. Majd útnak 
indítottam a kérdést: „Kinek mit je
lent húsvét ünnepe?” A diák-hozzá
szólások után nekem kellett a feltá
madásról szólnom. Elsőként Jézus 
Krisztus feltámadásának realitását 
körvonalaztam. Igazán azonban a fi
gyelő arcok akkor feszültek a döb
bent csendben, amikor a saját biztos 
halálunk s Jézus Krisztussal való 
személyes találkozásunk mondaniva
lójához érkeztem. Váratlan, meghök
kentő tényként hatott és számomra 
is ismételten megdöbbentő kérdés, 
kérés, hogy életmentő valóság legyen 
az O országának megérkezése.

Atyánk! Jöjjön el a Te országod, s 
mi is benne élhessünk!

Itt ideig! Ott örökké!

Koczor Miklós

VELE EGYÜTT
Róm 8,31-34

A Római levél nyolcadik fejezete a 
hívők evangéliuma. Nyugtalan szí
vünkre biztató, vigasztaló örömüze
net. „Mert nem a szolgaság lelkét 
kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem 
a fiúság Lelkét kaptátok." Bizony, a 
hívő szívnek is szüksége van az ige 
biztatására.

A Mennybemenetel kissé mellőzött 
ünneppé lett az egyházban. Nehéz 
megragadni, mert inkább mennyei 
történés, semmint evilági. A mai ta
nítvány szíve is nehezen fogja fel az 
Ú r szavát, „jobb néktek, ha én elme
gyek”. Pedig nekünk már igazán ér
teni kellene, hogy így válhatott való
ra, hogy velünk van, hogy nemcsak 
Palesztina falvaiban és városaiban 
jelenlévő, hanem mindenütt. Velünk 
lévő lett, mert Isten jobbjára ült. Is
ten nekünk ajándékozta Őt, a tér és 
idő korlátái nélkül. Krisztus nem va
lami meghatározatlan, örökké a jö 
vőbe helyezett valóság számunkra, 
hanem nagyon is a ma lehetősége, 
mert mennybe ment. „Imé, én tivele- 
tek vagyok minden napon”. Ez az 
örömüzenete a mennybe ment Krisz
tusnak. Ennek a velünk lévő Krisz
tusnak hatalmát ragyogtatja fel mai 
igénk is. Erre az értünk adott hata
lomra fordítja tekintetünket, hogy ne 
magunkban kutassuk a reménység 
okát, ne a körülményinkre nézzünk, 
hanem Istenre. Mindnyájan hajlamo
sak vagyunk, hogy magunkat vizs-

gálgatva, elbizonytalanodik a hitünk. 
Beleesünk abba a hibás gondolko
zásba, hogy önmagunkban keressük 
az üdvösség biztosítékát. Látva töké
letlen hívő életünket, látva életünk 
nehézségeit, megpróbáltatásait, em
beri kilátástalanságát, erőtelen hi
tünk szárnyaszegetten hullik alá. 
Mintha bizony magamnak kellene el
nyerni az üdvösséget. Mintha nekem 
kéne tökéletessé lennem. Ismerjük Is
ten célját, „szentek legyetek, mert én 
Szent vagyok”, és ez gyötrő szoron
gást ébreszt az őszinte hívő ember
ben.

Sajnos, sok a szorongó, örömtelen 
hívő ember. Isten éppen ezeken akar 
segíteni. Ne félj! Igaz, Isten eleve el 
is rendelte, hogy hasonlókká legyünk 
Fia képéhez, de nem azért, hogy a 
lehetetlenséggel kétségbe ejtsen, ha
nem azért, hogy valóságosan meg
történjen. „Ha Isten velünk, ki lehet 
ellenünk?” kérdezi Pál. Aki tulajdon 
fiát nem kímélte, hogy minket kímél
hessen. Odaadta, nekünk adta, és 
ma is nekem és neked adja. „Hogyne 
ajándékozna Vele együtt mindent”? 
Vele együtt mindent, nélküle semmit. 
Itt a hívő életünk gyógyitó üzenete. 
Vele együtt odaajándékozza a tiszta 
szent életet is, a békességet is, az 
örömöt is. Ne félj! Ha ilyen az Isten, 
akkor ne félj, hanem higgy benne.

Minden azt a célt szolgálja az éle
tedben, hogy hasonlóvá légy az Ő 
drága Fiához. Minden, a szenvedés, 
a megpróbáltatás, a siker és az örö
mök is. „M ert akik.az Istent szere
tik, minden javukra szolgál” . Tehát

nem az a kérdés, milyen nagy hívő 
vagy, hanem az a kérdés, szereted-e 
Őt. Ha szereted, Vele együtt akarsz 
járni, élni, már itt és most. Hiszen 
nekünk adta az Isten, nem a jövő
ben csupán, hanem ma is.

„Ki vádolná Isten választottak?” 
Emberek, a saját gyötrő lelkiisme
ret, a Sátán? Hiszen Isten igazít 
meg a Krisztus Jézus által. Ő a mi 
igazságunk. Olyan csodálatos a kép, 
amikor majd megállunk az ítélőszék 
előtt, Jézus ül rajta, aki életét ál
dozta a barátaiért, azokért, akiket 
az Isten néki adott. Ő ül az ítélő
székben, aki esedezik értünk, akinek 
olyan nagyon fontos voltam, hogy 
az élete sem volt drága. Miként 
gondolhatná a szivem, hogy kárho
zatra ítél? Nem sértő gondolat elle
ne?

Ne félj! Hanem járj vele, olyan 
kedves, -  ahogy Noéról olvassuk 
megtartatásának okát: „Az Istennel 
já rt Noé”, ezért lett feddhetetlen és 
igaz. Hiszen nékünk adta Krisztust 
az Isten, vele együtt mindent, ' az 
üdvösséget is, a békességet is, örö
möt is. Ez a hívők evangéliuma. Ve
le járhatok, benne hihetek, mert 
„...aki elkezdte bennetek a jó  mun
kát, elvégzi a Krisztus Jézus napjá
ra” (Fii. 1,6)

Ittzés István

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, látod, mennyi hitetlen szoron

gás van a szívünkben. Kérünk szabadíts 
meg bennünket, hogy boldogan adhas
sunk hálát neked elvégzett szabadításo- 
dért. Ámen.

A LÉLEK SEGÍT
1 R óm  8 ,2 4 -2 7

Húsvét utáni vasárnapok igéi 
tudatosan fordítják tekintetünket 
feltámadott Urunkra, hogy hitet 
ébresszenek bennünk, örvendez
zünk, énekeljünk, imádkozzunk. 
Isten igéje meg akarja értetni ve
lünk, hogy Krisztus feltámadása 
engem személyesen érint, értem 
halt meg és támadott fel. Tudato
san hangsúlyozom, az egyház kö
zösségében, de nekem személyesen 
is le kell vonnom a következtetése
ket. Tehát szabad örvendezni, éne
kelni, lehet, sőt, kell imádkozni. 
A kereszt és a feltámadás hivő 
megértése hálás imádatra indítja a 
szívemet.

Ahogy mondani szokták, az 
imádság úgy hozzá tartozik hivő 
életemhez, mint a lélegzetvétel. 
Sajnos, mégis itt keletkeznek elő
ször a zavarok is. Akadozik a „lég
zés”, és ez életveszélyes. Az imád
ság akadálya a mi emberi oldalun
kon keresendő. Pedig mennyi cso
dálatos imameghallgatás van a há
tunk mögött. A hétköznapi élet 
dolgait nagyobb bizalommal visz- 
szük Isten elé, mint örök életünk, 
feltámadásunk ügyét. Mások, sze
retteink üdvössége is sok aggodal
mat okoz nekünk. „Mert üdvössé
günk reménységre szól.” Ebben a 
reménységben nagyon nehéz meg
maradni, mert nem látom, hanem 
remélem, hiszem. Emberi állapo
tunk, gyöngeségünk, bűneink 
megingatják az élő reménységet. 
Hiszen egy láthatatlan és megta- 
pasztalhatatlan reménység ez, ami 
Isten igéjén nyugszik. Nekünk nem 
áll módunkban meghallgatni sze
mélyesen a feltámadás tanúit, fel
tenni nekik személyes kérdésein
ket. „Csak” az ige áll rendelkezé
sünkre és más hivő társunk re
ményteljes bizonyságtétele. Ezért 
sokszor elfog bennünket Tamás 
hitetlensége, akinek nem volt elég 
tíz társa egybehangzó tanúságtéte
le. Látni, tapintani szeretnénk, a 
reménység és a hit helyett. Ekkor 
tűnik ki, hogy az imádság akado
zása mintegy előjele hitünk inga
dozásának. A kettő tökéletesen 
összefügg. Imádság és hívő élet. 
Zavarunkban nem találjuk a he
lyes kitutat. Olyan kegyelmes az 
Isten, a Lélek segítségünkre siet. 
Belép vergődő erőtelen lelki éle
tünkbe, mert még kérni, imádkoz

ni sem tudunk. Nem tudjuk úgy 
kérni ahogy kellene, Hogy is kell 
kérni? Hittel! És éppen ez nem 
megy.

Hit nélkül lehetetlen Istennek 
tetszeni, Ő a bizalmunkat várja. 
Jakab apostol így ír erről: „De hit
tel kérje, semmit sem kételkedve, 
... Ne gondolja tehát az ilyen, 
hogy bármit is kaphat az Úrtól 
(Jakab 1,6-7) Ó Istenem! -  kiált fel 
az ember, hogy lehet mondani ilyet 
nekem, aki éppen a hit és a hitet
lenség között vergődöm. Kétségbe 
ejthet egy ilyen ige, ha nem tudom, 
hogyan tovább.

Az apa, aki Jézushoz fordul 
gyermeke gyógyítása érdekében, 
kétségek között kéri Jézust, „de ha 
valamit lehet tenned, szánj meg 
minket, ... minden lehetséges an
nak, aki hisz.” Válaszolja az Úr, 
kétségbeejtve az apát, aki olyan 
gyorsan megértette szorult helyze
tében az egyetlen megoldást: „Hi
szek, segíts hitetlenségemen.” Igen 
ez a megoldás! Mert amit kérnünk 
kellene, nem tudjuk úgy kérni, 
ahogy kell. A Lélek segít a mi erő- 
telenségeinken és kimondhatatlan 
fohászkodásokkal esedezik ér
tünk. Mert tényleg nem tudjuk úgy 
kérni, ahogy kellene, semmit sem 
kételkedve. Esedezik értünk, ez 
olyan drága vigasztalás, a Szentlé
lek, a drága Pártfogó kimondja, 
amit mi nem tudunk kimondani, 
csak hitetlen szívem némán vergő
dik tehetetlenségében. Ez igazi 
örömhír megrettent szívünknek, 
hogy Isten segít, mert aki a szíve
ket vizsgálja, tudja, mennyire rá
szorulunk, nála nélkül semmit sem 
tudunk cselekedni, még imádkozni 
sem. Vele viszont csodák történ
nek az életünkben, és boldoggá 
tesz minket, mert boldogok, akik 
nem látnak és hisznek. Boldog 
vagy, ha látod az életedben, mi
ként növekszik hivő hitetlenséged 
élő reménységgé.

Ittzés István

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, nálad nélkül imádkozni sem 

tudunk, kérünk, küldd el Lelkedet, az 
imádság Lelkét, és tégy minket hűséges 
imádkozókká. Oldd fel bénultságunkat 
és add meg, hogy a hit szemével láthas
sunk téged, mint feltámadott élő Urun
kat. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 199 5 . május 21.

I. Becsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6. dr. 
Széchey Béla; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Balicza Iván; Modori o. 6. de. fél 10. Csiz
madia Sándor; Pesthidegknt, II. Ördögárok 
u. 9. de. fél 11. Szilas Attila; Csillaghegy, III. 
Mátyás kir. a. 31. de. 10. Görög Tibor; 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.) 
Pálinkás Ingrid de. 11. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII. Városlige
ti fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag Andomé; 
du. 6. Nagy Zoltán; VIII. Üllői út 24. de. fél 
11. Kertész Géza; V ilii. 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. Fabiny 
Tamás; X. Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné 
Mátrai Marianna; Kelenföld. XI. Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Cserregi András; de. 11. 
(úrv.) Csepregi András; du. 6. Ferenczy Er
zsébet; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Feren
czy Erzsébet; 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. ifj. 
Kendeh György; XIII. Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. Kendeh György; XIV. Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; XIV. 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai 
M arianna; Pestújhely, XV. Templom tér de.
10. Bízik László; Rákospalota, XV., Régifóti 
út 73. Nagytemplom de. 10. Veperdi Zoltán; 
Rákosszentmihály, XIV. Hősök tere. de. 10. 
dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI. Batthy
ány I. u. de. fél 11. dr. Selmeczi János; Má
tyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. dr. Sel
meczi János; Rákoshegy, XVII. Tessedik S. 
tér de. 9. Kosa László; Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoske
resztúr, XVH. Pesti út 111. de. fél 11. Kosa 
László; Rákosliget, XVD. Gőzön Gy. u. de.
11. Fűke Szabolcs; Pestszentlórinc, XVIII. 
Kossuth tér 3. de. 10. Martti Pitkánen. Pest- 
szentimre, XVII., Rákóczi út 83. (ref. temp
lom) de. háromnegyed 8. Martti Pitkánen. 
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. Lehoczki Endre; 
Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs, Ref. Imaház de. 9. Solymár 
Gábor.

HÚSVÉT UTÁNI 5. VASÁRNAPON 
(ROGATE) az oltárterítö színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: Lk 11,5-8, az 
igehirdetés alapigéje: Róm 8,24-27.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” címmel 
evangélikus félórát közvetít a Magyar Rádió 
a Kossuth adó hullámhosszán május 22-én, 
hétfőn 13.30 órakor. Előtte, 13.20 órakor 
evangélikus korálok ismertetése.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
18.00-tól, a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 

május 20. szombat: Lélektől lélekig 
május 21. vasárnap: Bálintné Varsányi Vil

ma áhítata
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 

2142 Nagytarcsa, Pf. 19

NYÉK
ISTENTISZTELET A MÁTRÁBAN 
Bagolyirtási Názáret-templomunkban 

október 1-ig minden vasárnap de. 11 óra
kor istentiszteletet tartunk. (Mátraszen- 
timre-Bagolyiitás, Jókai u 7-9. Tel: 06- 
37-376-483) Szeretettel váijuk kiránduló 
és üdülő testvéreinket.

Fébé Evangélikus Diakonissza Egye
sület

A Kübnissziói Egyesület összejövetelén a 
kelenföldi gyülekezet tanácstermében (XI. 
Bocskai út 10.) május 29-én hétfőn du. fél 
6-kor Csepregi Márta tanárnő tart előadást 
„Nyelvrokonainknál Szibériában” címmel. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Bánffy György színművész május 19-én 
a büki, 20-án a szakonyi gyülekezetben 
tart előadást „Ékes, édes anyanyelvűnk a 
halotti beszédtől napjainkig" címmel.

IS T E N T IS Z T E L E T I R E N D
Budapesten, 1995. május 25.

I. Bécsikapu tér de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11 (úrv.) Benkő Ferenc du. 
6. Benkő Ferenc; Pesthidegkút, II. Ördögá
rok u. 9 de. fél 11. Szilas Attila; Csillaghegy, 
III. Mátyás kir. n. 31. de. 10. Görög Tibor; 
Óbuda, 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. 
11. (úrv.) Dr. Hafenscher Károly; du. 6. 
Zászkaliczky Péter; VII. Városligeti fasor 17. 
de. 11. (úrv.) Muntag Andomé; du. 6. Nagy 
Zoltán; VIII. Karácsony S. u. 31-33. du. 6. 
Kertész Géza; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny Tamás; Kelenföld XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; 
de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Fe
renczy Erzsébet; Budahegyvidék, XII. Tar
csay V. u. 11. du. fél 7. Kőszeghy Tamás; 
XIII. Kasság Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIV. Lőcsei út 32. du. 6. Szabóné 
Mátrai Marianna; Pestújhely, XV. Templom 
tér. de. 10. Bízik László;Rákospalota, Nagy
templom, XV. Régifóti út 73. de. 10. Veperdi 
László; Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere 
de. 10. dr. Kam er Ágoston; Cinkota, XVI. 
Battyány I. n. de. fél 11. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII. Tessedik S. tér du. 6. Fűke 
Szabolcs ; Pestszentlörinc, XVIII. Kossuth 
tér 3. du. 6. Havasi Kálmán; Kispest, XIX. 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Pest
szenterzsébet, 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 

MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉN az 
oltárterítö színe: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Jn  14,1-12; az igehirdetés 
alapigéje: Róm 8,31-34.

ZENÉS ÁHÍTAT 
május 20-án, szombaton 18 órakor 

a Deák téri templomban az 
EVANGÉLIKUS 

KÁNTORKÉPZŐ INTÉZET 
MANDÁK KÓRUSA 

közreműködésével 
Műsoron

Buxtehude, Palestrina, Byrd, 
Schütz, Praetorius, Schein, Haydn, 

Liszt, Bruckner, Kersch Ferenc, 
Bárdos Lajos, Kodály Zoltán, 

Gárdonyi Zsolt kórus- és 
orgonaművei 

Orgonái: Finta Gergely 
Vezényelnek:

Ecsedi Zsuzsa dr. Balázs István 
Ördög Endre 

Igét hirdet: Ördög Endre 
A belépés díjtalan.

Diakóniai Osztály közleménye 
A június 26-29-ig tervezett Diakóniai 

Evangelizációs Konferenciát technikai 
okok miatt augusztusban tartjuk meg. 
Az új időpont 1995. augusztus 28—31. 
A helyszín változatlan: Gyenesdiás. Az 
eddig beérkezett jelentkezéseket elfogad
tuk. Jelentkezési határidő: 1995. augusz
tus 5. A jelentkezőknek részletes progra
mot küldünk.

Jelentkezési cím: ifj. Kendeh György 
lelkész, 1134 Budapest, Kassák u. 22.

Verasztó János és'felesége telefonszá
mát tévesen közöltük. A helyes szám: 06 
(30) 457-360.

A MPKE soron következő előadását 
május 23-án, kedden tartják. Előadást tart 
Kovács L Gábor: ,A  hitoktatás társadalmi 
háttere és mai összefüggései' címmel. 
(OMIKK-klub, VIII. Múzeum u. 17.)

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája május 21-én, vasárnap es
te: Imádkozzunk a halálbüntetést köve
telőkért, hogy az előítéletekből, a saját 
elnyomott, visszafojtott agresszivitásuk
ból táplálkozó, indulattelt ítéleteiket 
krisztusi lelkülettel vizsgálják felül.

A Szentírás Szövetség minden érdeklő
dő számára szeretetvendégséggel össze
kötött bemutatkozót tart junius 3-án dél
után 2 órakor a kispesti evangélikus 
templomban. (Bp. XIX. Templom tér 1.)
HALÁLOZÁS

Hesp Vilmos vegyészmérnök április 
17-én, Münchenben elhunyt. Gyászolják 
családtagjai és volt fasori diáktársai.

„Életem ideje kezedben van, Istenem.” 
Zsolt 31,16.

Apróhirdetés

Mindennemű templomi és egyéni aranyozást vállalok. 
Lengyel Ottó aranyozó Balassagyarmat, Rákóczi út 75. 
TeL: 06 (35) 311-067

ÜLLŐI ÜTI régiségbolt vásárol: bútort, festményt, 
üveget, porcelánt, ezüstöt, bizsut. Telefon: 114-0106; 
217-9010.

Keresztyén pedagógusokat keres a bővülő Máriare- 
mete-Hidegkúti ökumenikus Általános Iskola. Jelent
kezés önéletrajzzal: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 17.

ISKOLA- és 
IRODABÚTOR

•  iskolák,
•  irodák,
•  könyvtárak,
•  diákotthonok,
•  szoc. otthonok 
komplex bútorozása
1065 Budapest, Hajós u. 13/15. 
(az Operaház mellett)
Telj fa x : 111-0636, 131-8455

Fiatal házaspár segítséggel élet járadékot kötne idős 
emberekkel és lakásmegoldással. TeL: 1-538-150.

Evangélikus  
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői 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.
(940083/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét
PaIaIÂ  vP7Ptn •
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dij; fél évre 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzőnk 
meg és nem adunk vissza I
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HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 
HATODIK VASÁRNAP

ORSZÁG
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 30 Ft

_____________ ____________Aki látni tud,
________ annak az anyag azt nyilatkoztatja ki,
hogy az elsőség, a főhely a világmagyarázatban 
____________________________a szellemé.

T e ilh a r d  d e  C h a r d in

A TARTALOMBÓL

HÚSVÉT HAJNALÁN

HÍREK NYÍREGYHÁZÁRÓL

AUSZTRÁLIÁBAN JÁRTAM (5.)

FELNŐTTEK KONFIRMÁCIÓJA (IV.)

Ordass Lajos püspök 
emléktáblájának leleplezése 

Pennsylvániában
Amikor Ordass Lajos püspök 1947 április 18. és 

június 4. között az Egyesült Államok evangélikus 
egyházainak a meghívására meglátogatta annak az 
országnak az evangélikusait, akkor ott-tartózkodása 
végén őt a pennsylvániai „Mühlenberg” Egyetem dísz
doktorátussal tüntette ki.

Azóta sok idő telt el, és az akkori amerikai egyházi 
vezetők nagy része, Ordass Lajossal együtt az örökké
valóságba távozott. De élnek még Amerikában napja
inkban is olyanok, akik Ordass Lajos 1947-ben vég
zett szolgálataira emlékeznek és vannak egyháztörté
nészek, akik jó  ismerői a kelet- és közép-európai evan
gélikus egyházak háború utáni életének. Ezeknek és 
Ordass Lajos más tisztelőinek az összefogása révén 
valósult még az a terv, hogy az említett, á pennsylvá
niai Allentown-ban működő evangélikus egyetem 
könyvtárában is felavatásra kerül egy Ordass Lajos 
arcát bemutató dombormű és emléktábla, amely az 
oda látogatókat a magyar püspökre és kitüntetésére 
emlékezteti.

Az említett emléktábla-felavató ünnepélyre 1995. 
február 5-én került sor, amelyet dr. Franklin D. Fry 
lelkész, az emlékbizottság elnöke nyitott meg, akinek 
az édesapja a Lutheránus Világszövetség harmadik 
elnöke és a magyar püspök jó  barátja volt. 0  egyéb
ként a „Nemzetközi Ordass Lajos Alapítvány”-t is 
képviselte ezen az alkalmon. Dr. Flisser Ferenc, aki 
nyugdíjba vonulása előtt a pennsylvániai Bethlehem- 
ben levő „Szent János” magyar és vend evangélikus 
egyházközség lelkésze volt és Ordasst személyesen is 
ismerte, hosszabb előadásában ismertette az egybe
gyűltekkel Ordass Lajos életét. Ő képviselte ezen az 
alkalmon az Amerikai Magyar Evangélikus Konfe
renciát, amely igen sokat tett az emléktábla-felállítás 
érdekében. Egy magyar színésznő, Péterjfy Gyöngyi 
elszavalta Petőfi „Magyar vagyok” kezdetű költemé
nyét; továbbá egy helyi énekkar számai keretezték be 
az ünnepséget, amelyen professzorokon, lelkészeken 
és diákokon kívül az Eszakkelet-Pennsylvániai evan
gélikus Egyházkerület püspöke, a szlovák nyelvű 
„Sión" egyházkerület kiküldöttje, a „Mühlenberg” 
Egyetem rektorhelyettese és az egyetem lelkésze is 

vrészt vett. Az emlékünnepély után dr. Eric W. Gritsch 
egyháztörténész, nyugalmazott teológiai tanár úrva
csorával egybekötött istentiszteletet tartott, amelyen 
az igehirdetési szolgálatot is ő végezte.

Ezen emléktáblával -  tudomásunk szerint -  három 
olyan hely van Amerikában, ahol egy dombormű 
vagy más emlék hívja fel az épületeket meglátogatók 
figyelmét az 1947-ben először, majd 1957-ben másod
szor is Amerikában járt magyar püspökre. A másik 
kettő közül az egyik a clevelandi Nyugati Oldali M a
gyar Evangélikus templomban látható, a második a 
Minneapolistól nyugatra fekvő Willmar városka 
egyik újabb evangélikus templomában.

-y-y

Evangélikus gimnáziumaink 
tanulói a tanulmányi verseny 

helyezettéi között
1. helyezést ért el angol nyelvből Szemerey Samu, 

a Soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium III. o. tanuló
ja. Felkészítő tanára: Szentpáli Csaba.

3. helyezést ért el matematikából Ehreth Imre, a 
Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium IV. o. tanulója. 
Felkészítő tanára: Erdélyesi János.

8. helyezést ért el magyar nyelvből Dömötör Edit, 
a Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) III. o. 
tanulója. Felkészítő tanára: Szálka Miklósné.

8. helyezést ért el német nyelvből Bauer Viktória, 
a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium III. o. tanulója. 
Felkészítő tanára: Hohlné Probszt Éva.

Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek és tanáraik
nak.

„ISTEN ELŐTT NINCS HELYE A KELÁTÁSTALANSÁGNAK, CSAK A REMÉNYSÉGNEK”
Április 26-án ülésezett az Északi Egyházkerület Presbitériuma

Az öt esztendőre visszatekintő püspöki jelentésnek 
a fenti idézet lehet a mottója. Szebik Imre a rendszer- 
váltással egy időben lett a kerület püspöke. Remény
séggel -  a jövőbe tekintés mellett -  az Isten iránti hála 
hullámhosszán emlékezett jelentésében az öt év örö
meire és gondjaira. „Hálára kötelez mindnyájunkat az 
az örvendetes, valós helyzet, hogy e hazában egyházunk 
a többi felekezettel együtt szabadon, korlátozás és el
lenőrzés nélkül végezheti szolgálatát, híveink pedig fé 
lelem nélkül gyakorolhatják hitüket". Elsősorban nem 
a mi, hanem az Isten munkájával lehetünk elégedet
tek.

A napi ige alapján szólt arról, hogy erősítenünk kell 
az összetartozás tényét, mert a társadalmunkban je
lentkező jelenségek -  mint az egyén kibontakozása a 
másik ember figyelembevétele nélkül, a közösség ká
rára -  a többi negatív jelenséggel együtt, begyűrűznek 
az egyház berkeibe is. Ezért erősödnünk kell mind 
Krisztus-hitünkben, mind reformátori örökségünk
ben, mind múltunk kötelezettségében. És összetarto
zunk jelen szolgálatunk felelősségében, mert „nem 
izolált gyülekezetek, egymáshoz hajszálvékony kötő
déssel tartozó egyházközségek sokasága magyarorszá
gi evangélikus egyházunk, hanem az evangélium hirde
tésére, a szentségek kiszolgáltatására, és az egymással 
való közösség megélésére megbízást kapott Krisztus 
testének egy része”. Csak így tudja betölteni küldeté
sét az őt körülvevő társadalomban!

Erősítenünk kell az egyetértés szükségességét is. 
„Pluralista társadalmunkban egyetértésre van szüksé
günk hitünk alapvető téziseiben, a Szentírás lutheri 
teológiánkon alapuló értelmezésében, szolgálatunk

betöltésének fontosságában, törvényeink alkalmazá
sában és betartásában, liturgiánk és Ágendánk hasz
nálatában. A spirituális összetartozás és egyetértés 
nélkülözhetetlen szimbóluma az együtt ünnepelt is
tentisztelet, az úrvacsora közössége, az együtt elfoga
dott rend alapján.”

Végül nagy szükségünk van a vigasztalás szolgála
tára!, mert „egyre több a megrettent, sorscsapások
kal, betegséggel, állásnélküliséggel, anyagi gondok
kal, szenvedélyekkel, családi feszültségekkel küzdő 
hívünk. Mások a nemzet jövőjéért aggódnak, hiszen 
fogyatkozik népünk évente 40 ezer fővel, amiből adó
dóan egyházunkban is fogyunk, kb. 2000 hívővel esz
tendőnként. -  Növekszik az erőszak, erősödik a nyug
talanság, kiszámíthatatlan és tervezhetetlen a holnap, 
gyengül a közbiztonság stb.” A helyzet józan látása 
mutatja, milyen nagy szükségünk van mind az igehir
detés, mind a személyes pasztorizáció vigasztaló sza
vára. Istennek kell egészen kiszolgáltatni magunkat, 
aki nem feledkezik meg rólunk, hiszen az értünk meg
halt és feltámadott Jézusban mindent nekünk adott!

Örömmel állapította meg a jelentés, hogy az elmúlt 
öt évben valamelyest növekedett a szolgáló lelkészek, 
a teológushallgatók, az önállósult gyülekezetek szá
ma. Fokozatosan nőtt az úrvacsorával élők száma. 
Az egyház értékvagyonának gyarapodását elsősorban 
a visszakapott ingatlanok jelentik. Viszont csökkent 
az áldozatkészség értéke gyülekezeteinkben, aminek 
oka egyrészt a pénz inflálódása, de reményét fejezte ki 
a püspök, hogy az előző év végi ajánlás a jövőben 
érezteti majd jó  hatását.

A kerület püspöke a közel 90 budavári gyülekezet

ben végzett szolgálata mellett 267 alkalommal látoga
tott a kerület gyülekezeteibe, aminek során bőséges 
tapasztalatokat szerzett a kerület életéről. Mindenek
előtt arról győződött meg, hogy továbbra is rendkívül 
fontos a lelkész személye, a lelkészek által végzett jó 
minőségű munka: az igehirdetés, a személyes lelki
gondozás, a családlátogatás, a hitoktatás, gyermek- és 
ifjúsági munka. Valamennyi a misszió földje is. Soka
kat lehet megnyerni és sokakat lehet elveszíteni.

Végül a holnapra néző feladataink közül mindenek
előtt a nevelés szükségességét említette, ami egyaránt 
fontos a gyülekezetekben és az iskoláinkban. „Né
hány iskolát még vissza kell kérnünk és újra kell 
indítanunk: Sopronban, Nyíregyházán általános is
kolát, Sopronban egészségügyi szakközépiskolát”. De 
nem szabad elfelejtenünk, hogy iskoláink működteté
se csak az egész egyház javát szolgálhatja.

Az ülés második részében jelentések hangzottak el 
iskoláink és kollégiumaink örömeiről, fejlődéséről, de 
gondjairól is, az egyházi ingatlanok rendezéséről, az 
egyházkerületi bíróság megalakulásáról, az egyházke
rület és egyházmegyék múlt évi zárszámadásáról és 
1995. évi költség-előirányzatáról. Határozott a pres
biteri ülés az építkezési segélyek szétosztásáról is.

Reménységgel kell indulnunk az ezredvég utolsó fél 
évtizedébe, felmérve, mit is vár tőlünk környezetünk? 
Mire van szüksége az ifjúságnak? Hogyan tudnak élni 
és megmaradni gyülekezeteink? „Hitetek reménység is 
legyen!” -  mondja az apostol, „a reménység pedig nem 
szégyenít meg!" (Róm 5,5.)

Lábossá Lajos

Elő reménységre hivattunk el
Április 28-án ülésezett a Déli Egyházkerület Presbitériuma

Az E. T. II. 87. § 1-2. szerint összehívott tanácsko
zás évek óta azzal gazdagodott, hogy hozzátartozik 
nemcsak a püspöki, hanem a felügyelői jelentés is. Az 
érdemi munkát éppen a felügyelői jelentés vezeti be.

Dr. Sólyom Jenő felügyelő a számok, statisztikai 
adatok összegyűjtésével rögzíti a megtett utat, s ad 
előretekintést a gyülekezetek, egyházmegyék, egyház- 
kerület holnapjába. Hangsúlyossá vált a lélekszám 
pontos adatainak közlése, s ezzel „a zsinat nagyobb 
szerepet kíván adni az egyházközségi közgyűlésnek.” 

Megállapítja a jelentés, hogy az „egyházközségek
nek a hívektől származó összes bevétele az elmúlt évben 
lényegesen kisebb mértékben növekedett, mint amit az 
infláció kompenzálása megkövetelne.”

Dr. Harmati Béla püspök jelentése jövőbenéző, jö 
vőt tervező úgy, hogy „ez év őszén kerületi választá- 
_sokra kerül sor.” Ez azt jelenti, hogy megújul a presbi
térium, a zsinat előzetes alapdöntése szerint továbbra 
is meghatározza a négylépcsős struktúra: egyházköz
ség, egyházmegye, egyházkerület és országos egyház. 
Elemzi a jelentés a tennivalókat a központosítás, a 
centralizáció és a decentralizáció szempontjából.

A kerületi gyűlés hozzászólások formájában dol

gozta fel a lelkészhiány, a gyülekezet és lelkész közötti 
feszültségek feloldásának lehetőségét, a gyermekmun
ka, hitoktatás nehézségeit, áldásait, eredményeit és 
kudarcait.

Öröm a visszakapott iskolák, beindított óvodák 
működése, azok sikerei, gyülekezet- és egyházépítö 
szolgálatai. Szembeötlő a lelkészhiány égető kérdése, 
a szórványhelyzetben a munkaerőhiány, kellenek a 
szolgálatot vállaló gyülekezeti tagok. Felmérendő a 
gyülekezeti lélekszám, mert elérkezett az ideje annak, 
hogy megállapítsuk 2000-ig, mely gyülekezetek kerül
jenek összevonásra, hol szükséges lelkészi állás meg
szervezése, bővítése.

Megnőtt a presbiterek felelőssége, hisz kiteljesedett 
a lelkészi szolgálat az elmúlt években: kórház, börtön, 
nevelőintézetek. Fontossá vált a lelkészek lelkipásztoro
lása. Mély nyomot hagyott a lelkészekben az elmúlt 
negyven év. Nemcsak a híveket viselte meg a történelem.

A jövő? Az apostoli levelek a maihoz hasonló „át
alakuló korban állhatatosságra, rendre, biztos útmu
tatásra hívnak föl.” Élő reménységre hivattattunk el, 
mindenki és minden szolgálati területen.

Káposzta Lajos

6. BUDAPESTI BACH-HÉT
május 29.-június 4-ig

a Deák téri evangélikus templomban esténként 
7 órai kezdettel

Hétfő Csembalóest JOHANN SONNLEITNER 
DOBOZY BORBÁLA

Kedd Csellóest PERTORINI REZSŐ
Szerda Kamaraest PÉTERI JUDIT 

BÁLI JÁNOS 
PERTORINI REZSŐ

Csütörtök Zenekari est CAPELLA SAV ARIA 
NÉMETH PÁL

Péntek Zongoraest KEMENES ANDRÁS
Szombat Orgonaest HERBERT WULF
Vasárnap «-M O L L

MISE
LUTHERÁNIA ÉNEKKAR 
MAGYAR SZIMFONIKUS 
ZENEKAR 
KAMP SALAMON

A belépés díjtalan.

DR. OTTLYK ERNŐ nyugalmazott püspök május 15- 
én, 77 éves korában Budapesten elhunyt. Temetése, -  
hamvasztás után -  május 29-én, hétfőn de. 11 órakor lesz 
a Budapest-kelenföldi templomban. Hamvait a templom 
kolumbáriumában helyezzük el. „Csak Istennél csende
sül el lelkem, tőle kapok segítséget.” (Zsolt 62,2) 

(Kérjük a lelkészeket, hozzanak magukkal Luther kabátot)

• •
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat hírei

A bajor küldöttséggel jártunk éppen Erőspusztán, 
a menekültek átmeneti otthonában, amikor egy kis 
autóbusz érkezett néhány kísérővel. Megtudtuk, hogy 
az oberhesseni Büdingen városka evangélikus gyüleke
zetének lelkésze és tagjainak küldöttsége érkezett, 
akik megismerve a MÖSZ munkáját, segítségül hoz
ták ezt a kocsit. A német Diakóniai Szolgálattól is
merték meg az itteni szükséget és a gyülekezetben 
gyűjteni kezdtek. Karácsonyi vásárt tartottak és an
nak bevételét is erre fordították. Tartottak sportnapo
kat, ezek jövedelme is gyarapította a pénzt. A helyi

kereskedelem is áldozott e célra, 
így az 5000 lelkes gyülekezetből 
nyolc hét alatt összegyűlt a 30 ezer 
márka és íme, itt a kocsi.

Az átadáskor éppen jelenlévő 
Harmati Béla püspök is hálásan 
köszönte meg az ajándékot, 
ugyancsak ezt tette Lehel László, a 
MOSZ igazgatója is.

*

Elutaztak Magyarországról 
Moszkván át Dagesztánba a Ma
gyar Ökumenikus Szeretetszolgá
lat segélyszervezeti munkatársai. 
A több mint 100 ezer csecsen me
nekült megsegitésére indított nem
zetközi humanitárius program a 
legnagyobb szükségben élőkön kí
ván segíteni. A Magyar ökum eni
kus Szeretetszolgálat segélyszerve
zeti irodát nyit a dagesztáni Ma- 
hachkalában, illetőleg a csecsen 
határ menti Hasavjurtban.

A segélyezési munka várhatóan 
több hónapon át tart. A Magyar 
ökumenikus Szeretetszolgálat a

munka megindításának pillanatá
ban a magyar lakossághoz is for
dul és kéri, támogassák a rendkí
vüli nyomorúságos körülmények 
között tengődő csecsenföldi mene
külteket.

Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat Alapítvány 

Budapest Bank Rt. 209-23006.
„Csecsen menekültek”

*

A MÖSZ sajtótájékoztatón szá
molt be arról a megállapodásról, 
melyet a Menekültügyi és Migrá
ciós Hivatallal, valamint az Egye
sült Nemzetek Menekültügyi Fő
biztosa Hivatalának budapesti 
képviseletével kötött a nagyatádi 
menekülttáborban ellátott mene
kültek szociális és mentálhigiénés 
ellátásának‘javítására. Szabó Já
nos vezette a programot, szak
szerű munkát végeztek, a nyolc
fős állami szociális gondozó 
munkáját négy személlyel egészí
tették ki.

Anyanyelvi szinten tudtak be
szélgetni a főként bosnyákokból 
álló táborlakókkal. Cél volt, hogy

a puszta ellátáson túl foglalkoztas
sák a meglehetősen tétlenségre 
kárhoztatott embereket. Sport- 
országjárásban és kulturális prog
ramokban vehettek részt, és foglal- 
kbztatták őket saját népművésze
tük ágainak művelésében is. Külön 
foglalkoztak a háborús traumák
ból maradandó károsodást szenve
dett gyermekekkel. A népművé
szeti termékeket segítettek árusíta
ni -  ebben gyülekezetek is segíthet- 
nek(!) -  és ebből 350 000 Ft-tal 
újabb erőforrást szereztek a mun
kákban résztvevőknek. Közel 150 
fő végzett ezáltal értelmes munkát.

A tevékenység tapasztalatai a 
szociális és mentálhigiénés munka 
jelenlétének szükségességét igazol
ták. A munka mérhető módon ha
tott a táborlakók mindennapi élet
vitelére, javította mentális állapo
tukat és az egyedi ügyekben elért 
eredmények a többiekre is jótéko
nyan hatottak. Most folyik a prog
ram időszakának felmérése, de 
máris látszik, hogy szorosabb 
együttműködéssel a kormányzati 
szervekkel a MÖSZ programja 
jobban tudja lelkiekben szolgálni a 
menekültek ügyét.
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Istenein, én szívesen lemondok sok mindenről, 
de kérlek, segíts, hogy ha a pénz fogytán is, 
a békesség mégis megmaradjon!

A csokit, amit beraktam anya kosarába, 
végül mégsem vettük meg.
Anya azt mondta, hogy ebben a drágaságban 
jól meg kell nézni, hogy mit vásárolunk. 
Láttam, ideges és szomorú volt.
Tudom, szívesen megvenné nekem 
és bántotta, hogy nincs elég pénze.
Este apával megint valami pénzről vitatkoztak. 
Ideges és szomorú volt mindkettő.

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Szilász
FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Dalo-ló-ugrás
A jeruzsálemi gyülekezet e tekintélyes tagjáról az 

apostolok cselekedeteiről írt könyvben több helyen 
is olvashatunk. De megemlíti őt Pál apostol is, a 
második korinthusi levél első részében, valamint 
Péter első levelének végén is találkozunk nevével. 
Ez utóbbi két említett levél azonban más néven, 
Szilvánuszként említi őt.

Jézus mennybemenetele és pünkösd után az 
apostolok nagy lelkesedéssel és bátor hittel hirdet
ték egyre többfelé a Jézusról szóló örömhírt. En
nek hatására egyre több helyen jö ttek  létre keresz
tyén gyülekezetek. Sok zsidó vált Krisztus követő
jévé, de sok korábban pogány, sok istenséget tiszte
lő ember is csatlakozott a gyülekezetekhez. A zsi
dókból és a pogányokból keresztyénné vált embe
rek között nem volt azonban egyetértés arról, hogy 
mely szokásokat kell feltétlen megőrizniük, és mi 
az, amit szabadon elhagyhatnak. Sok zsidóból ke
resztyénné vált ember m egtartotta például a régi 
zsidó hagyományokat, és elvárták a pogányokból 
keresztyénné vált emberektől, hogy ők is ugyanígy 
viselkedjenek.

Ezért az apostolok aztán szükségesnek látták 
megbeszélni ezt a kérdést. Jeruzsálemben gyűlést 
tartottak, ahol eldöntötték, hogy nem szükséges a 
pogányokból lett keresztyéneknek átvenni a zsidó
keresztyének gyakorlatát. Ezzel a hírrel Szilászt, 
Barsabást, Barnabást és Pált küldték el a kor egyik 
legjelentősebb, javarészt pogányokból keresztyén
né lett hívekből álló gyülekezetébe, Antiókhiába. 
Sziíász nem csak erre az ú tra  kísérte el Pált, de több 
útján is hűséges kísérője volt az apostolnak. Filip- 
piben még be is börtönözték őket. Egy földrengés 
megnyitotta előttük a börtön ajtaját, de ők nem 
éltek a menekülés lehetőségével. Amikor ezt látta 
a börtönőr, nagy hatással volt rá a dolog, meghívta 
az apostolokat, és megkeresztelkedett, egész háza- 
népével együtt. Hamarosan szabadon is bocsátot
ták őket.

Péter első levele Szilászt -  azaz Szilvánuszt -  
nevezi meg, mint aki a levél sorait leírta. Szilász 
személyében egy tevékeny, a nehézségektől és pró
báktól sem visszariadó szolgáját ismerhetjük meg 
az Úrnak.

A gyermek rovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.
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Korábban már játszottunk ilyet: Ebben a négyzet

hálóban egy ismert ének kezdő sorát rejtettem el. Erre 
úgy bukkanhatsz rá, ha lóugrásokkal megtalálod a 
betűk helyes sorrendjét. Beküldendő a szám, amelyen 
az ének az Evangélikus Enekeskönyvben szerepel. 
A korábbihoz képest viszont kicsit nehezítettem a 
játék feltételeit. Most nem árulom el, hogy a képzelet
beli paci melyik betűtől indul, azt viszont megsúgom, 
hogy egy helyen alagúton megy át egyik betűtől a 
másikhoz. Tehát vigyázat, egy helyen megtörik a ló
ugrások sora.

Izgatottan várom, megtaláljátok-e a helyes megol
dást! Megfejtéseiteket, kérlek, keddig adjátok postá
ra!

Hu morzsák
A kis Marci egy nagy tölcsér fagylaltot nyalogatva 

jön haza a templomból.
-Honnan volt pénzed fagyira? -  csodálkozik el az 

anyja.
A kisfiú buzgón magyaráz:
-  Te adtad a pénzt, amikor elindítottál az istentiszte

letre. De megmaradt, mert a templomban nem kértek 
belépőt.

*

Pali minden vasárnap két húszast kap szüleitől: az 
egyiket a perselybe kell dobnia, a másikon az istentisz
telet után édességet vehet magának.

Egy vasárnap templomba menet megbotlott és az 
egyik pénzdarab a csatornába gurult. Pali az égre emel
te szemeit:

-  Édes Istenem, milyen kár, hogy éppen a te húsza
sod veszett el!

II. Országos Színjátszó Fesztivál Kiskőrösön
A negyvenévi csend után 1989-ben 

újjáalakult magyarországi Keresz
tyén Ifjúsági Egyesület a  sok évtized
del ezelőtt lerakott Párizsi Alapjá
ban ezt vallja: összegyűjteni azokat 
a fiatalokat, akik Jézus Krisztust 
U ruknak és Megváltójuknak tudják, 
és a Lélek-Szellem-Test hármas egy
ségével, az igei teljesség gondolatával 
küldeni őket a  szolgálat minden te
rületére.

1991 novemberében egy ködös 
mátraházai drám ai szeminárium 
alatt megszerveződött egy csapat, 
ami az ott megszületett ötletek ha
gyománnyá tételét és a (KIÉ keretein 
belül) magyar ifjúsági evangéliumi 
színjátszás serkentését tűzte maga elé 
célként.

Volt eddig két szemináriumi hét
vége, ahol amellett, hogy jó l éreztük 
magunkat együtt, sok hasznos isme
retet kaptunk az evangéliumi szín
pad életéhez elméletben és gyakor

latban (pl.: D rám atörténet, Színjá
ték a Bibliában, Ifjúsági drám acso
port vezetése, illetve Stílusgyakorla
tok, Mozgásfejlesztő gyakorlatok, 
Bemelegítő szituációs gyakorlatok).

A szemináriumok mellett két évvel 
ezelőtt ugyancsak K iskőrösön, ahol 
erre a  célra pom pásan megfelelő 
színpad és áldozatkész gyülekezet 
van -  megrendeztük első és nagy si
kerű fesztiválunkat. Mivel am atőr 
rendezvényről van szó, nem a teljes
ség igényével lépünk fel, hanem azzal 
az óhajjal, hogy ez egy fórum legyen 
az emberek egymással való találko
zásának, az egymással való beszélge
tésnek a drám a nyelvén.

Nagyszerű találkozó volt a m áso
dik is. Pezsgett a városközpont ezen 
a hétvégén Kiskőrösön. A sokszínű
ség volt most is a  jellemző. Sokszínű
ség a résztvevők, a darabok között 
egyaránt.

Láthattunk pantom im et hallássé

rült fiatalok művészi előadásában, 
hagyományos nagy színdarabot a 
helyiek színvonalas tolmácsolásá
ban, előadtak Örkény-egyperceseket 
a Deák téri Evangélikus Gimnázium 
diákjai, húsvéti misztériumjátékot a 
budapest Váci Mihály Kollégium ta
nulói, két dunavarsányi srác K arin
thy Frigyes-jelenetet adott elő, és ki
csik is szerepeltek, Dunaszentbene- 
deki hittanosok egy nemcsak gyer
mekeknek szóló darabbal.

A találkozó csúcspontja talán a 
kecskeméti fiatalok előadása volt. 
Pincebogarak című evangélizációs 
jellegű darabot m utattak  be óriási 
sikerrel.

H ála Istennek, él a keresztyén 
színjátszás. Jó lenne, ha egyre több 
gyülekezet, ifjúság, gyermekcsoport 
ismerné fel a színjátszás személyiség- 
fejlesztő és evangélizáló lehetőségét.

Szabó Ági, 
Szeverényi János

Izraeli legenda
Egy jómódú, idős asszony felke

reste József rabbit, és megkérdezte:
-  Hány nap alatt teremtette Isten 

a világot?
-  A bibliai elbeszélés szerint hat 

napig tartott -  felelte a rabbi.
-  Hát akkor azóta mit csinál az 

Isten ? -  hangzott a további kérdése 
az asszonynak.

-  Azzal foglalkozik, hogy össze
hozza a házaspárokat.

-  Nos, ennél mi sem könnyebb, 
ezt én is meg tudom csinálni -  állí
totta a matróna.

-  Én másként vélekedem 
mondta a rabbi. -  Szerintem Isten 
számára könnyebb volt szétválasz
tani választott népe előtt a Vörös
tengert, mint egyesíteni a házastár
sakat.

Az asszony eltávozott, és odaha
za maga elé rendelte férfi és női 
szolgálóit. Sorbaállította és pa
rancsszavával összeházasította 
őket. És lám, mi történt? Másnap 
reggel a férfiak közül a legtöbben 
összekarmolva, elkeseredve, véres 
arccal, a nők törött kézzel, lábbal 
jelentek meg úrnőjük .előtt. Egyre 
csak ezt hajtogatták: ezt a férfit, 
ezt a nőt nem akarom!

Megdöbbenve látta ezt a matró
na, és magához hivatta a bölcs rab
bit. így szólt hozzá:

-  Igazad van, igaza van a Bibliá
nak. Könnyebb szétválasztani a Vö
rös-tengert, mint egyesíteni boldog 
házasságban egy férfi és nő életét. 
Ezzel bizony sok gondja, dolga le
het még az Istennek is!

PAUL ROTH:

Kéz a kézben
Köszönöm Neked, Uram, a májust,
a virágba borult lombokat,
az illatteli, hfis estéket és a szerelmespárokat.
Ballagnak kéz a kézben, arcuk csupa fény.
Este, ha sétálni megyünk, feleségem, meg én, 
és itt is, ott is fagyos, metsző, irigykedő tekintetek, 
e fény meleget varázsol körénk, és örömöt.
Vannak még emberek, akik nem a számok szemüvegén át méregetik
egymást, van idejük egymásra,
ajándékot adnak, és semmit sem várnak cserébe,
szívük a másiknak nyitott könyv,
egymás hibáit megbocsátják.
Röviden: akik szeretik egymást, vagy legalábbis igyekeznek.
Uram, nézd e fiatal párokat
este a parkban, a sötét utcán,
zúgva száguldó motoron, presszók sarkában,
és add nekik kegyelmed, hogy őszintén szeressék egymást.
Add, hogy idejében megértsék:
a szerelem értékét az szabja meg,
hogy mennyi áldozatra készek egymásért a szerelmesek.
Ajándékozz nekik türelmet, önfegyelmet, humort
és bátorságot a kalandhoz!
Mert van-e nagyobb kaland, mint egy másikkal megosztani 
az egész életet?
Uram, minden igazi szerelem a Te Szereteted mása.
M ár két egymásba kulcsolt kéz is Terád utal.
Add, hogy ezt mindig megértsük!
A Szentírásban a férfi és nő szerelmével ábrázolod 
a választott nép iránti szereteted.
És most pedig mi vagyunk a Te választott néped, akiket szeretsz, 
izzóbban, önfeláldozóbban, mint ahogy két ember egymást 
szeretni képes.

(
Uram, segíts, hogy a mi szerelmünk szereteted hasonmása legyen. 
És a fiatal párok szerelme is -  május idején.

3rd Inter religious Week
A GeSheR-HÍD Interreligious Relations and Research 

Pécsett rendezi meg harmadik nemzetközi és vallásközi 
ifjúsági táborát. A tábor július 31-től augusztus 7-ig tart. 
A táborban római katolikus, evangélikus, református, 
keleti-orthodox, zsidó és moszlim vallási és kulturális

programok lesznek. A szervezők elsősorban 14-24 év 
közötti fiatalok jelentkezését várják, felekezeti hovatar
tozásra való tekintet nélkül.

Jelentkezési határidő: május 31.
További információk kérhetők, illetve jelentkezési la

pok igényelhetők a következő címen: GeSheR-HID, 
2475 Kápolnásnyék, P f.: 6., és a következő tel./fax szá
mon: 06-22-368-297

Bornemisza Péter Magyar Elektrája Bécsben
A Pesten született és a Felső-Tiszavidéken nevelke

dett B o r n e m i s z a  P é t e r  ott találkozott a refor
mációval, majd Olaszországban járt és a bécsi egyete
men tanult. Később a Balassiak udvarában találjuk, a 
kis B a l a s s i  B á l i n t  nevelője volt.

Reformátori, prédikátori szolgálata mellett kiemel
kedő volt irodalmi tevékenysége. Legfőbb műve Szo- 
phoklész Elektrájának magyarra való átültetése. Ebben 
a korban kezdtek még csupán magyar nyelven írni és 
ő mindjárt új irodalmi felfogást honosított meg.

Móricz Zsigmond írja erről a művéről: „Amikor 
megjelent... a reformáció, s a gótikus zárt ablakok 
kinyílnak, a levegő betódul, a napfény berohan, az élet 
lüktetése átalakítja a gondolkodást. .. Bornemisza Pé
ter a fordítást másképp gondolta, mint ahogy ma csi
náljuk. Eszébe sem jutott, hogy az eredeti görög szöve
get adja, s az elmúlt görög világot hozza a nézők elé... 
magyarul, magyarán gondolta végig a dolgot, s írásban 
magyar emberek magyar tetteit akarta fcifejézni. Az ő 
hősei inkább magyar kényurak és magyar szolgák s 
nem görögök, bár az eredeti neveket megtartja... Maga 
a nyelv zamata is a népé. Ez az ősi magyar hang, amely 
uralkodik a falvakon."

A görög tragédiának első fordítása volt ez nyugat
európai nyelvre. A bécsi diák egy műkedvelő iskolai 
előadás számára fordította le ilyen módon. „És olyan 
hatalmas és tökéletes, mint maga az eredeti. Csak az 
életszínekben különbözik. A túlkulturált görög iroda
lom muzsikája helyett egy barbár világ élete nyílik ki, 
mint fáklyafény mellett.” (Móricz)

A dráma rövid tartalma: Agamemnon királyt elve- 
szejtifelesége, Clytemnestra, hogy szeretőjét tegye ma
ga mellett királlyá, Aegistust. Agamemnon két gyerme
ke, Elektra és Orestes szenved a bűntény miatt és bosz- 
szúra vágynak. A bosszú alkalma elérkezik és Aga- 
memnont is, anyját is megöli a fiú.

B e k e  S á n d o r ,  a darab rendezője vallott arról, 
hogy legnagyobb gondja az volt, hogyan szólalhat meg 
a mű színpadon, lllyefalván kapta az ihletettséget -  egy 
templomlátogatás során , hogj egyházi környezetbe

képzelje bele. A görög drámából kihagyott részeket 
korabeli istenes énekekkel pótolták és ezzel biztosítot
ták az előadás folyamatosságát. A templomi környezet 
nemcsak ihletettséget adott, de önfegyelmet is diktált.

A M a r o s v á s á r h e l y i  N e m z e t i  S z í n h á z  
M a g y a r  T á r s u l a t á n a k  vendégjátéka Bécsben 
május 6-án, szombaton a Lindengasse 44. alatt ( temp
lom) a Bornemisza Péter Társaság 35 éves jubileumá
nak első eseménye volt. Nagyszerű gondolat volt őket 
meghívni erre az előadásra. Teljesítményük, a dráma 
megjelenítése a templomi környezetben egyszerre segí
tette a görög környezetbe való beleilleszkedést, ugyan
akkor a drámai feszültség kialakulását és annak meg
látását, hogy Isten cselekedete tükröződik az emberek 
életében. Különös erővel hatott előadásuk nyelvezete. 
Móricz szerint „a nyelv zamata a népé" -  ez érződött, 
hallatszott az ízes magyar kiejtésen, a nyelvezet dalla
mán. A dráma fonalát erőteljesen rajzolták meg a benne 
szereplők: Clytemnestra szerepéberi F a r k a s  I b o 
l ya ,  Aegistus királyként G y ő r f f y  A n d r á s ,  
L á s z l ó  Z s u z s a  Elektrája és S e b e s t y é n  A b a  
Orestese négy erős oszlopként tartotta a művészi alko
tást.

„Egy d a r a b  E r d é l y  B é c s b e n "  -  mondtuk, 
akik végignéztük, hallgattuk az előadást. A Társulat 
első szereplése volt ez „nyugaton”. Másnap, vasárnap 
Budapesten a Kálvin téri templomban is előadták.

Végezetül álljon itt Bornemisza saját szava a mű 
„elöljáró" beszédéből: „Noha  a z é r t  ez  p o g á n y  
í r á s b ó l  m a g y a r  n y e l v r e  f o r d í t t a t o t t , de 
s z e n t  P á l  m o n d á s a k é n t : m i n d e n  í r á s o k  
az  m i  h a s z n u n k r a  í r a t t a k ;  a z é r t  e z n e k  
is r ö v i d e d e n  í d v ö s s é g e s  s u m m á j á t  v e g y e  
k i g y  e l m e t e k  e s z é b e ,  h o g y  m e n n é l  i n 
k á b b  k é s i k  az  úr I s t e n  az  b ü n t e t é s s e l , 
a n n y i v a l  i n k á b b  n e h e z e b b e n  és  k e  s e r 
ve s b b e n  o s t o r o z , k i r ő l  ez  j á t é k b e l i  k i 
r á l y  és k i r á l y n é  a s s z o n y  p é l d a  l e s z e n . ”

tszm

Ceruzajegyzetek a pap-festőmüvész-író kiállításáról
„Mindent, amit írok vagy festek, ha 
akarod, önarckép vagy napló. A z, és 
úgy van benne, ahogy nekem tetszik, 
vagy mértékemmel ellenkező."

(Prokop Péter)

Az 1957 óta kiállító művész TARKABARKA címmel 
megjelent legújabb könyvét most mutatták be az Adal- 
bertinumban rendezett kiállításon. Gondolom, a művész 
kicsit életmű-összegezésnek is szánta, mert az utolsó 
lapok pontos felsorolást adnak hazai és külföldi kiállí
tásairól, a munkásságáról készült albumok és kiadvá
nyok sokaságáról. Kiállításai voltak Rómától Sidney- 
ig, Váctól Bolzanóig, Pannonhalmától Rakamazig, az 
Esztergomi Keresztény Múzeumtól a szekszárdi Evan
gélikus Egyház gyülekezeti terméig, Budapesten a Gel- 
lért szállótól az Adalbertinumig. Sokan látogatnak el 
műveinek, grafikáinak, festményeinek bemutatóira, ér
deklődéssel nézik jellegzetes vonásait, színkeverékeit. 
„Beálltam Alkotóm szolgálatába" -  mondja gyűjtemé
nyeinek állandó kiállításairól.

Amit fest. azt művészi hittel vállalja, az igazság és 
szépség keresésével, erről tanúskodik a Bemutatás, az 
Emmaus felé, az Egyiptom felé, az Anyaság, a Stepha
nus Rex, vagy a Hunyadi János, a Három grácia, a 
Reneszánsz fiú.

A harminchat éve Rómában élő, de az utóbbi években 
gyakran hazalátogató művésznek C s a n á d  B é la  
professzor, a JEL-könyvek sorozatszerkesztője, het- 
venötödik születésnapján az évek múlásáról, az alko
tásvágyról tett fe l kérdéseket. Válaszából néhány mon
dat is rámutat P r o k o p  P é t e r  világára: „ilyenkor 
az ötök már tízet számítanak. A hosszú is rövidnek 
látszik. A vonatkerekek zakatolása felgyorsul. Igaz, a 
mozdonyvezetőt a lehagyott állomások tapasztalatai 
megérlelik... Minden idegszálammal űztem mestersé
gem. A nehéz kőzátonyokon átvergődtem. Nem elvek 
föladásával, inkább alkalmazkodó készséggel... Te
nyérnyi noteszbe is firkálhatok..."

Arra a kérdésre, hogy visszás korunkra visszatekint
ve, szívesebben választana-e másik századot, válasza 

félreérthetetlen: „A költővel nyugtázok: jó  mulatság, 
férfimunka volt. A nagy Úr vendégeként (Kosztolányi- 
hasonlat) örültem, hogy így és most élhettem. Tehet
tem, amit annyira kevesen, egyéni passzióimnak (sütöt
te rám valaki gonoszul) hódolhattam. Mire vágyam 
vitt, vele foglalkozhattam... Már iskola előtt gyerek
szenvedéllyel rajzoltam... Pap vagy festő? Kivételesen 
a kettő bennem ötvözetté vált. Vallom a Tart pour Tart 
elvet. Nem vétkezhettem az esztétika ellen. De megen
gedem, hogy társvonatkozások is beszállhassanak vo
natomba. A papból is mondjak általuk... Papfilozófiát 
tanulva, megokolásokra törekszem. .."

A festészetet „ősmesterségének" tartja. „Az állvány 
előtt önfeledten játszom. Levezetem csak a kompozíció 
magától születését.” Az írói feladatot szorongatóbbnak 
tartja, s amit az írásról mond, s o k  m a i t o l i f o r 
g a t ó n a k  k e l l e n e  m e g s z í v l e l n i e ! ’’ Az elém 
bomló mondatokat rendezni, fésülni igyekszem. Milyen 
nehéz, ha végletekig meg sem tartható, vállalni csak azt 
a szabályt: egy szó egy oldalon kétszer nem fordulhat 
elő. De mennyire felvirágozza stílusodat.”

TARKABARKA című könyvében -  élete gazdag ta
pasztalatából -  ontja a figyelemre méltó sorokat, taná
csot:

„A bocsánat és köszönöm drága szavai szótárunk
nak, napi közhasználati kincsei közül apródonkint k i
kopnak, kihalnak. -  Az adni vágyás a szeretet csírája. 
Vele kezdődik a vallás. -  Ha röviden kérdik életrajzo
mat: ötperces késésért megdorgálnak, de félórás túl
órádra rá sem hederítenek. -  A torzító tükörképnek is 
a valóság a kiinduló pontja. -  A hatalom akkor válik 
aggodalmassá, ha tiltja a szatírát. -  Csönded a „nem" 
válaszod szóáradatánál többet mond..."

A művész rajzaival gazdagon illusztrált könyv a JEL  
Kiadó gondozásában jelent meg.

Schelken Pálma



Megdobban az ember szive, 
amikor valamely nevezetes ese
ményhez közel kerül -  térben vagy 
időben. Csodálatos élményt jelent
het a betlehemi Születés-templom
ban lenni, vagy akár az egri várban 
járni. Karácsony szentestéjének 
különös varázsa van még azok szá
mára is, akik egész évben egyhan
gúságban élik napjaikat. Az év for
dulója is megállásra, elgondolásra 
késztet sokakat.

Minden bizonnyal hasonlóan 
bensőséges érzések járták át annak 
a mintegy hatvan gyülekezeti tag
nak szívét-lelkét, akik húsvét haj
nalán egybegyűltek a kőbányai 
templomban, „a hét eliő napján, 
kora reggel, amikor még sötét 
volt.” (Jn 20,1) Jézus feltámadásá
ra emlékeztünk örvendező szívvel.

Hajnali 5 órakor csak egyetlen 
gyertya égett az oltáron; kint is 
sötét volt. Az istentisztelet kezde-

Húsvét hajnalán
tén Fabiny Tamás lelkész két segí
tőjével vonult be a templohiba, ke
zükben egy-egy oltári gyertyával. 
A három szolgálattevő a Terem
téstörténet mozzanatait olvasta 
fel. „Sötétség volt a mélység szí
nén, és az Isten Lelke lebegett a 
vizek felett.” A gyülekezet orgona
kíséret nélkül énekelte a Krisztus, 
ártatlan bárány kezdetű éneket. 
„Gyújts éjszakánkba fényt” -  
hangzott a taize-i ének. Lassan 
kezdett világosodni. „És mondta 
Isten: Legyen világosság!” -  Két 
szolgálattevő az oltárról vett láng
gal elindult a padok közé. Sorra 
gyulladtak ki a mécsesek fényei; az 
emberek egymásnak adták tovább 
a lángot. „Krisztus feltámadt!” 
zengte a gyülekezet orgona-, majd 
harsonakísérettel.

Az igehirdetés a sötétség (fizikai, 
lelki, szellemi) és a világosság el
lentétéről, Krisztus győzelméről

hangzott. Ezt egy szólóének követ
te, majd a gyülekezet úrvacsorá
hoz járult. A mécsesek fényei már 
elhalványultak a kívülről beáram
ló világosság mellett. A húsvét haj
nali istentisztelet a „Győzelmet 
vettél, ó, Feltámadott!” kezdetű 
gyülekezeti énekkel zárult, melyet 
orgona és harsona kísért. Az úrva
csorái közösség után jó hangulatú 
asztalközösségben még együtt ma
radtunk a gyülekezeti teremben 
megterített reggelizőasztalok mel
lett.

Teremtés, újjáteremtés, örök 
élet... E fogalmak minden bizony
nyal közelebb kerültek így hoz
zánk, ezen a húsvét hajnali isten
tiszteleten. Jövőre talán érdemes 
lenne más gyülekezetben is így ün
nepelni. Nem divatból, hanem a 
meghittség igényével.

Görög Zoltán

OLVASÓI LEVÉL

Jog vagy hit által?
(Alábbi levél válasz korábbi cikkünk

re. A cikk írójának gondolataival adjuk 
közre.)

* ■
Jó lenne tudnom, vajon eljut-e az 

olvasókhoz ez a néhány gondolat. Va
jon hittől várja-e a lelkek és az egyház 
épülését az Evangélikus Élet, vagy jogi 
normáktól? Vajon teret ad-e olyan 
írásnak, amely védelmébe vesz egy libe
rális minisztert (a művelődésit), és egy 
liberális jogintézményt (a gyermekek 
gondolat-, lelkiismeret- és vallássza
badsághoz való jogát)? Vajon -  ha Új
laki Ágnes Kinek a joga? című írása az 
egyház álláspontját tükrözi, a reformá
ció egyháza-e a miénk, vagy csak, refor
máció útján létrejött, de már nagyon 
régi, most épp pártpolitikát folytató (és 
milyen ügyetlenül folytató!) egyház?

A jogállamiság eszméje liberális esz
me. A vallási türelem felvilágosodás 
kori liberális követelésének egészen 
egyenes és logikus modem-liberális 
folytatása a gondolat-, lelkiismeret- és 
vallásszabadság eszméje. Ezt nem feles
leges idejében leszögezni. Azzal a gon
dolattal, pedig; hogy a gyermekeknek 
jogaik vannak, meg kellene végre bá
rátkozni. Bár nem magyar találmá
nyok, de éppen a mi mai, nyersen ér
dekközpontú, értékválságtól szenvedő 
társadalmunknak van nagy szüksége 
arra, hogy jogi normák védjék azokat 
a gyerekeket, akiket más nem véd. 
(Hadd szúrjam ide, Nagytiszteletű

Szerkesztő Uraim: azért ennyire gon
dolkodás nélkül gyűlölni a liberaliz
must, hogy a nácizmussal és a sztáliniz
mussal hírbe hozzák, mégsem kellene.) 
És „szekta befolyása alá” sem kerül, 
meg „bűnös politikai manipulációk” 
áldozata sem lesz a gyermek attól, ha 
törvény garantálja a lelkiismereti sza
badságát.

Újlaki Ágnes szerint a parlament en
nek a törvényszakasznak az elfogadá
sával „a szülő kezéből kivenné a gyer
m ek világnézeti, erkölcsi irányításának 
jogát". Szerinte tehát ez a jog  a gyer
mek szabadságának hiányán alapul -  
kényszer tartja szülői irányítás alatt a 
gyermeket. Ráadásul nyilván keresz
tény családokról vélekedik így, és nem 
azt akarja mondani, hogy a szülőnek 
igenis joga van eltiltani gyermekét a 
hittantól, templomtól...

Szívesen meggyőzném őt, s ha szük
séges, a Nagytiszteletű Szerkesztőséget 
arról, hogy nincs, soha nem is volt a 
vallásszabadságnak következetesebb 
harcosa és védelmezője a liberalizmus
nál. Igaz, hogy minden vallás szabad
ságát egyformán óvja, de éppen mi, 
éppen Magyarországon ezt inkább’ ne. 
bánjuk.

A probléma legmélyebb lényegét ed
dig szemérmesen kerültem, szinte csak 
a címben utaltam rá. A gyermekét ne
velő keresztény szülő mögül (mellől? 
szívéből?) kiebrudalná Isten Szent Lel
két a gyermek vallásszabadsága? Egy 
szabadságjog elegendő lenne arra,

hogy Isten szeretete helyébe a Sátánt 
csempéssze a gyermeki lélekbe? Jézus
nak tizenkettedmagával elég volt any- 
nyi: „Engedjétek hozzám jönni a gyer
mekeket”. Ma már azt akarná, hogy 
„kényszerítsétek hozzám őket” ?

Mit mondhatnék Újlaki Ágnesnek és 
a Nagy tiszteletű Szerkesztőségnek? 
Énekeljék a kedves kánont: „Ne aggo
dalmaskodjál, nézz Istenedre fel!”

Temesvári László
*

Megköszönve olvasónk vitatkozó le
velét, néhány gondolatot hadd fűzzek  
soraihoz.

1. Bár lapunk valóban az egyház lap
ja , ez nem jelenti azt, hogy a cikkek az 
egyház hivatalos véleményét tükrözik. 
A névvel aláírt cikkek a cikk írójának 
álláspontját, véleményét jelenítik meg. 
Ez egyébként minden más lapnál is így 
van. A levél írója -  fogalmazása, írása 
alapján következtetve -  minden bizony
nyal jó l tudja ezt. Ezért azután kissé 
képmutatásnak tűnik ennek ellenkezőjé
től riadozni.

2. Természetesen nem azt írtam, hogy 
a törvényből egyenesen következik a 
rossz szándékú manipulálás, csupán 
annyit: a lehetőség benne van... A z pe
dig, hogy a liberalizmus itt és ma való
ban a vallásszabadság legfőbb védelme-

' zöje-e -  megítélés kérdése. Lehet, hogy 
nem ugyanarról beszélünk?

3. Igaza van a levélírónak abban, 
hogy bízni kell, és nem kell félni. De 
azért odafigyelni lehet, ugye?

4. A vitát egyébként cseppet sem bán
juk , sőt: várjuk a további véleményeket 
is...

Újlaki Ágnes

Evangélikus É let 1995. m á j u s  28.

HÍREK NYÍREGYHÁZÁRÓL
Talán a szokottnál is szeszélye

sebb időjárás jellemezte az idei áp
rilist. Szinte egyik napról a másik
ra váltott a metsző hidegtől kísért 
havazás júliusira emlékeztető ká
nikulára, és viszont. A gyanútlanul 
virágba borult gyümölcsfákat bi
zonnyal megtépázta a nagy szél és 
a jégverés, ám a Lélek fuvallatát 
nem tudják semlegesíteni a külső 
körülmények. Áprilisban két csen
desnapot is tartottak Nyírszőlő
sön. 8-án, szombaton, mintegy öt
ven fiatal gyűlt össze a barátságos 
kis Sándy-templomban, hogy erő
sítsék egymást hitben, és bizonysá
got tegyenek Isten szeretetéről. 
Köztük a nyíregyházi református 
ifjúság, valamint a kispesti evangé
likus ifjúság egy csoportja, lelké
szük, Széli Bulcsú vezetésével. 22- 
én, szombaton pedig az idősebbek, 
a helyi gyülekezet tagjai, és több 
nyíregyházi testvér részvételével 
volt egy összejövetel. Az alkal
makon a távolról érkezetteken 
kívül, a vendéglátó gyülekezet 
lelkésze, Győrfi Mihály és Bartha 
István, nyíregyházi segédlelkész 
szolgált.

Igazán távolról érkezett vendé
gei is voltak e napokban a gyüleke
zetnek. James Kurthy, Ausztráliá
ban született magyar származású 
fiatalember feleségével, és egy har
madik társukkal a Covenant Play
ers, nemzetközi evangéliumi szín
ház egyik csoportját alkotják. 
A missziós társaság több mint 
százhúsz világjáró kis csoportja 
összesen mintegy ötszáz tagot 
számlál. Rövid, elgondolkoztató, 
evangéliumi ihletésű színdarabo
kat adnak elő. Ittlétük alatt fellép
tek a Luther Márton Kollégium 
diákjai előtt, valamint a rozsrét- 
szőlői és kistemplomi gyülekeze
tekben, különböző ifjúsági alkal
makon és Nyírszőlősön is.

Az ünnephez méltó művészi 
színvonalú egyházzenei áhítatot 
tartottak húsvétvasámap este a 
Nagytemplomban. Jávori Pál, a 
gyülekezet kántora Bach és Wal
ther orgonaműveket játszott, az 
ének- és zenekar pedig gregorián, 
reneszánsz, barokk és huszadik 
századi darabokat adott elő. Igét 
hirdetett Laborczi Géza igazgató 
lelkész.

A kibővített elnökség javaslatá
ra a presbitérium úgy döntött, 
hogy minden második vasárnap a 
tíz órakor kezdődő főistentisztele
tet követően a gyülekezeti terembe 
invitálják az érdeklődőket, hogy 
akár az igével kapcsolatban, akár 
mindennapi örömeikkel, gondja
ikkal megszólíthassák egymást, 
vagy a lelkészt. Első alkalommal 
április 23-án került sor ilyen 
együttlétre, melyen egy csésze 
tea mellett kötetlenül beszélget
tek a jelenlévők Bozorády Zoltán 
esperessel.

Április 29-én, szombaton volt a 
konfirmációi vizsga. Négy cso
portban, különböző helyeken és 
időpontokban történt a számadás. 
Másnap, vasárnap a közös isten-

tiszteletre a kertvárosi konfirman
dusokkal együtt -  így összesen — 
kilencvenhárom gyermek jött el, 
hogy első alkalommal részesülje
nek az úrvacsorában. További 
nyolc fiatal konfirmál pünkösdkor 
Kálmánházán. A nagytemplomi 
istentiszteleten a nagyszámú gyüle
kezet előtt Laborczi Géza igazgató 
lelkész lPt 5,1-5 alapján hirdette 
az igét. Kiemelte, milyen fontos az 
önkéntesség -  s nem csupán a lelki
pásztori szolgálatban, hanem a 
hitben is. Akiket csecsemőként ke
reszteltek meg, most tudatosan 
mondhatnak igent Isten hívására. 
A gyülekezet nevében dr. Bálint 
Zoltán felügyelő köszöntötte a 
megkonfirmál takat.

(ops)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ ASZÓDI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM az 1995/96-os tanévre -  

magyar-bármely és matematika-fizika szakos tanári állást hirdet.
A pedagógusnak evangélikus valláséi, elkötelezett keresztyén, erkölcsileg 
feddhetetlen, egyházhoz hűnek kell lennie, aki megfelelő végzettséggel rendel
kezik.

A pályázó más vallású is lehet, ha vállalja az intézmény szellemiségét és 
értékrendjét.
A pályázat benyújtásának határideje: május 31.
Az állás elfoglalásának ideje: augusztus 15.
Cím: Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, 2170 Aszód, Szonthág 
lépcső 1. Tel.: 417

Lapunk főszerkesztője május 9- 
én betöltötte 70. életévét. Ebből az 
alkalomból házi ünnepség kereté
ben köszöntötték az Országos Egy
ház elnöksége és a Sajtóosztály 
munkatársai. Isten áldását kíván
juk további életútjára!

AUSZTRÁLIÁBAN JÁRTAM  (5.)

„H ozzál nekem kengurut!”
Fehér Klára 

hangulatos auszt
ráliai útikönyve cí
mét vettem köl
csön, amikor az ál
lat- és növényvilág
ról szeretnék be
számolni. Teszem 
ezt azért is, mert 
unokáim mindegyi
ke szó szerint így 
búcsúzott tőiéin:
„Nagymama, hoz
zál nekem kengu
rut!" Ennyit már 
ők is tudnak erről a 
távoli országról.

Ennek a kérés
nek nem nehéz ele
get tenni, mert 
Ausztrália „nemzeti állata" a kenguru. Ezért hát min
den ajándékboltban úgy kínálják a kiiebb-nagyobb 
kengurufigurákat, mint nálunk a magyar babákat, vagy 
a Miska-kancsókat. Ez a kedves állat, erszényéből 
kikukucskáló fiacskájával köszönt ránk a prospektu
sokról, a divatos trikókról, kulcstartókról, de még a 
konyharuhákról, abroszokról is.

De téved, aki azt hiszi, hogy a kenguru az egyetlen 
erszényes állat Ausztráliában! Ezen a tengerekkel kö
rülvett kontinensen háborítatlanul maradtak meg az 
erszényesek, melyek a földtörténeti középkorban jelen
tek meg. Kétszáz fajta  erszényes állatot tartanak szá
mon, az egér nagyságútól a mázsás súlyú kenguruig, 
melyek a többi kontinensről már régen eltűntek. A ken
guru népszerűségével azonban vetekszik a kedves kis 
koalamackó, amely ugyancsak erszényes és semmi kö
ze sincs a mi medvéinkhez! Bevallom, én őt zártam a 
szivemben, attól kezdve, hogy a sok kis meglepetés 
között felfedeztem a konferenciai táskámban! Hát még 
mikor a valóságban is megláttam a melbourne-i állat
kertben, ahogy az eukaliptuszfa ágát átölelve szunyó
kált! Miután kicsinye kinövi az erszényt, nyakába ka
paszkodva cipelteti magát anyjával. Az eukaliptuszfa 
friss leveleivel táplálkozik és a fa  nedvét szívja ki. 
Egyesek szerint ettől állandóan bódulatban van!

A színes, gazdag madárvilágnak csak egy érdekessé
gét említem meg: a kookaburrát, mely Viktória állam 
legjellegzetesebb éneklő madara. „Hajnali nevetőnek" 
is hívják. Elmesélték, hogy azokban az elővárosokban, 
ahol ez a védett madár honos, a telekárak jóval maga
sabbak az átlagosnál. A hajnali ébresztőt meg kell

jí__ .... i_________________________________________

liában, az országot az eukaliptuszok hazájának is neve
zik. Négyszáz fajtáját ismerik. Az esőben gazdag tája
kon eléri a 90 méter magasságot, míg a sivatagos vidé
ken egészen alacsony, bokorszerű. Gyantát, illatos ola
ja t nyernek belőle, de kiválóan alkalmas épület- és 
bútorfának is.

Január végén az ausztráliai nyár teljes pompájával 
fogadott, így alkalmam volt gyönyörködni a szépen 
ápolt kertek gazdag „kínálatában". Sok ismerős virá
got láttam, de voltak egzotikus, soha nem látott virág
különlegességek is. Az ausztrál emberek szeretik a ter
mészetet, vigyáznak rá, ápolják kertjeiket, hiszen sok
kal több időt tölthetnek a szabadban, mint mi, euró
paiak.

A gyümölcsökről külön kell beszélni. Ami számomra 
meglepő volt, hogy a mi szezongyümölcseinket együtt 

•találtam egy-egy szépen megtérített asztalon: az eper 
a szőlővel, a sárgabarack és szilva, a különböző dinnye
fajták, az alma, körte és persze, a sok banán, ananász 
és narancs. Az ausztráliai nyár együtt kínálta számunk
ra a sokféle ízes gyümölcsöt. Nem fogom elfelejteni azt 
a gyümölcs-kompozíciót, amellyel egyik gyülekezet 
asszonyai vártak bennünket! Egy hatalmas görögdiny- 
nyét, melyet kivájtak és kosárformára alakítottak, 
megtöltöttek a különböző gyümölcsök színes gazdagsá
gával, hogy ezzel kedveskedjenek nekünk.

Végül egy számunkra érdekes kis történet. Háziasz- 
szonyom egy istentisztelet után kedves idős hölgyet 
mutatott be nekem: „Otöle kaptuk az elmúlt karácsony 
legkedvesebb ajándékát”. A kertjében megérett epret 
24-én délelőtt befőzte, és a kis dzsemes üvegecskéket, 
melyek még melegek vo'ltak, átnyújtotta a kis gyüleke
zet minden egyes asszonyának kedves meglepetésül! 
Karácsonyi eperszüret és lekvárfözés -  európai háziasz- 
szony számára nem kis meglepetés!

Szeretném ezt az ausztráliai beszámoló sorozatot egy 
ausztráliai asszony imádságának részletével befejezni. 
Úgy érzem, ide kívánkozik:

Istenünk, Atyánk, aki minden élet forrása vagy, 
dicsérünk téged és köszönjük néked ennek az 
országnak minden szépségét!
Az ég felé magasodó sziklaóriások méltóságát, 
a hófödte hegycsúcsokat, 
az erdőket, és sivatagokat, a tengerpart 
fövényét, mindez örökkévaló hatalmadról 
beszél nekünk.
A szivárvány színeiben tündöklő madarak szépségét, 
a virágok pompáját.
Bennünket mindez az emberrel kötött örök 
szövetségedre emlékeztet. Hála neked érte!

Valamit megismerhettem ebből a szépségből! Való-
i. ... ................. /___ . i .______ u__ i_i____________________________

A nagykorúsággal járó személyes felelősség nem
csak az élet különféle területein helyezi „vállukra” a 
döntés súlyát, hanem hitéletükben is ez az érintettség 
nélkülözhetetlen. Most már nem a szülői, nagyszülői 
és keresztszülői felelősségen van a hangsúly akkor 
sem, ha gyötrő kérdésük marad gyermekük és unoká
juk hitélete szívük utolsó dobbanásáig. Nekik kell 
dönteniük úgy is, ha az eseményeken keresztül készte
ti Isten őket erre. Jelentheti ez, hogy házasságkötés 
előtt állnak s kiderül, hogy a templomi esküvőhöz 
szükséges lenne tudni, hogy mit jelent esküdni „az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”. Hozzájárul 
ehhez, hogy keresztség sem volt. Mit jelent az, hogy 
már a keresztség előtt „tudatos hitre” segítjük a nagy
korúakat? Vagy a megkeresztelteket hogyan lehet 
beépíteni a gyülekezet életébe úgy, hogy először meg
történjék a személyes érintettség az előkészítő alkal
makon?

A jelentkezés alkalmával kiderül, hogy itt most már 
„rólam van szó", elhatározásom alapján szembesülök 
az „Isten-kérdéssel” és a Vele való találkozás alkalmá
vá válhat mindaz, amit most hallok és tanulok és 
nemcsak a házasság „egyházjogi” rendezéséhez segít, 
hanem a családi életet „lelki állomássá” teheti, ahol 
„magasfeszültségek” transzformálódhatnak, a békés 
és szeretetteljes együtt- és egymásért élésben. A vizs- 
gán-beszámolón a fiatal nagykorúak (18-36 évesek) 
nem egyszerűen a tanultakat mondták el, hanem té
makörök kidolgozását kértem tőlük, amely a szemé
lyes hozzáállásukat igényelte. Egyik konfirmandus (B. 
P.) így nyilatkozott a „Meg vagyok keresztelve” témá
ban: „Sokan gondolhatják, hogy könnyen tudok er
ről a témáról beszélni, hiszen pár perccel ezelőtt itt, a 
keresztelő kútnál engem is megkereszteltek. Ezzel Is
ten Jézus Krisztusért gyermekévé fogadott. De nem is 
olyan könnyű erről beszélni, hisz a keresztség által egy 
új életet is kaptam, és egy új élet születése sosem 
könnyű.” Valóban, mert fájdalmas „vajúdással” jár, 
sőt, csak halál árán születik. Jézus Krisztusnak meg 
kellett halnia, hogy nekünk életünk legyen, új és örök 
életünk. Krisztusban van új életünk hit által. „Mit is 
jelent tehát igazából ez számomra, hogy hiszek Jézus 
Krisztusban?- teszi fel N. Z. a kérdést. „Ez azt jelenti, 
hogy elfogadom és követem és bízom benne, vagyis 
nem kétkedve fogadom, hanem fenntartások nélkül.”

Egy most végzős főiskolai hallgató (N. A.) erre a 
kérdésre: Mit jelent az, hogy Istené vagyok? -  vála
szolja : „Először, hogy Isten teremtett engem, másod
szor pedig, hogy Isten gondot visel rólam. A Szentirás
o'Torinf IctAn Q 7 o m h o ri Q m am i Upnprp oc hucA nlo tneog .

den embert egyformának kell képzelnünk. Elég, ha 
csak körbenézünk a világban, máris látjuk, milyen 
változatosak az emberek” . Ha ősszel pedagógusi 
munkába áll, bizonyára nem veszi le a konfirmáció
ban kapott „hit-szemüveget” és szeretni fogja a „sok
színű” fiatalságot.

Egy fiatal gyakorló pedagógusunk (M. J.) a máso
dik kőtábláról számol be. Az ötödik parancsolathoz 
ezt fűzi: „De ez a parancsolat nemcsak a fizikai ülés
ről szól, hanem magába rejti azt is, hogy szóval, indu
latokkal, pillantással is halálra tudunk sebezni egy 
másik embert. Nemcsak egy pillanatnyi gyilkosságról 
szól, hanem hosszú időn keresztül marjuk egymást, és 
így tönkretesszük a másikat.” Lelkészek, akik az 
utóbbi években sokszor teljes tanári óraszámban ta
nítjuk fiataljainkat a hitismeretre és érezzük, hogy 
egy-egy diák éveken át mennyire tudja „gyilkolni” az 
osztály közösségét érdektelen és közömbös magatar
tásával, zavart okozó rendbontással, csak igenelni 
tudjuk a fiatal pedagógus testvér 5. parancsolathoz 
fűzött gondolatait, melyből az egy-egy diákkal való 
naponkénti találkozás idevágó tapasztalatai tükrö
ződnek. -  Házasságra készülő tanár a 6. parancsolat
ból ezt szűri le: „Sokan kényes kérdésnek tartják, nem 
szeretnek beszélni róla, pedig a Szentírás nagyon vilá
gosan, szókimondóan beszél erről a témáról. Ne hasz
nálni akard a másikat, hanem szeretni. Hogy mi is az 
igazi feltétel nélküli szeretet, arról választ kapunk sok 
helyen a Bibliában. Jn 13,14-17.34; lKor 13. Ne a 
szex legyen az elsődleges, hanem a szeretet”. Igen: az 
agapé!

A személyes érintettség talán a legközvetlenebbül a 
fiatal gimnáziumi pedagógus -testvér bizonyságtételé
ből tör fel (L. Á.), aki Isten mindent megújító szerete- 
téről a legfrissebb tapasztalatát emelte ki, amikor ezt 
az igehirdetéshez kapcsolta, melyben Krisztus kereszt
jének mindennél erősebb hatalmáról hallott. Az O 
keresztáldozata, mint jelében is „plusz” ad erőt, hogy 
helyt tudjunk állni, mint szülők, nevelők a fiatalság 
előtt. Luther írta, hogy a szülőre, mint egy palástot 
teríti rá Isten a maga tisztességét és tekintélyét. Tehát 
a szülő felelőssége, hogy túlmutasson önmagán Isten
re.

Adjunk hálát Istennek ezért a felnőtt konfirmandus 
csapatért, hogy hitüket megélhessék hivatásukban, a 
katedrán, a családban, beépülve a gyülekezet életébe, 
melyben Krisztusba vetett hitük „izmosodhat”, szere- 
tetük mélyülhet egy olyan világban, ahol a szakadé
kok mélyülnek, melyekből a krisztusi szeretet ki tud

__— i_______________________________________

OLVASÓI LEVÉL

Szeretettel köszöntőm az Evan
gélikus Életet ezen a szép évfordu
lón. Olvastam a püspök írását a 60 
éves évfordulóról. És talán azért 
ragadott meg az írás, mert nékem 
már 1950 óta jár rendszeresen az 
újság. Még 1949 ó tajs van egypár 
Élővíz, amit még most is őrzök. 
Igaz, hogy a többi újság is majd
nem mind megvan. Volt, amikor 
odaadtam valakinek, de láttam, 
hogy nem érdekli. Nincs is nálunk 
még egy, akinek ilyen régóta járna 
az újság. Köszöntőm a Szerkesztő
ség minden dolgozóját, akik azon 
fáradoznak, hogy az újság minden 
héten eljusson az olvasóhoz.

Isten áldását kérem mindnyá
junk éltére, maradok szeretettel: 

Cservenák Mihályné

FELNŐTTEK KONFIRM ÁCIÓJA (IV.)

Személyes érintettség
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Halld meg, Uram hívó hangomat! Zsolt 27,7.

VASÁRNAP Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, 
amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy 
hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Jak 
1,2-3 (Zsolt 66,10; Jn 15,26-16,4; Ef 3,14-21; Zsolt 
27). Próbatétel, szenvedés; nem öröm az általános 
emberi mérték szerint. Jézus mértéke más. „Az ara
nyat tűz próbálja, hogy leváljék a salak...” A próbák
hoz erőt lehet kérni és kapni tőle, benne meg lehet 
erősödni, a hitben, állhatatosságot éppen ezek az idők 
szereznek nekünk. És örülni is lehet ezzel az erővel.

HÉTFŐ Jól látja utaimat Isten, és számon tarthatja 
minden lépésemet. Jób 31,4 (Júd 24—25; Jn 
14,15-19; Fii 1,27-30). Azért is elviselhetők a pró
batételek Jézussal, mert a hivő ember tudja, hogy 
„szem előtt van. Az utaim lehetnek titkosak embe
rek előtt, de Isten jól látja azokat. De nem csak az 
útra figyel, hanem lépéseimre is. Ez azt jelenti, hogy 
lábam kificamodását, elbukásomat és felkelésemet is 
figyeli és felsegít, meggyógyit azokból.

KEDD Hűséges az Úr, aki megerősít titeket és meg
őriz a gonosztól. 2Thessz 3,3 (Zsolt 115,12; Lk 
12,8-12; Fii 2,1-4). Az Istenében bízó ember nem 
csak arra számíthat, hogy figyeli járását, de a meg
előző szeretet abban is megnyilvánul, hogy törvé
nyével előre figyelmeztet, így őriz meg a gonosztól. 
Ezért jó figyelni törvényére és könyörögni Szentlei
kéért, hogy általa adjon erőt: legyőzni a gonoszt.

SZERDA Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legye
tek férfiak, legyetek erősek! lK or 16,13 (Zak 2,9; 
lKor 2,12-16; Fii 2,5-11). Kell a biztatás minden
kor, hiszen olyan a hitünk, mint a „változó hold”.

A férfiakra való hivatkozás nem azt jelenti, hogy 
csupán a férfiak legyenek erősek, hanem példa a 
férfias erő mindenki számára, hogy a hitben erővel 

• kell megállani.

CSÜTÖRTÖK Vigasztaljátok, vigasztaljátok népe
met! -  mondja Istenetek. Ézs 40,1 (2Kor 1,5; Jn 
7,37-39; Fii 2,12-18). Pünkösd előtt a tanítványi 
sereg Jézus elmenetele miatt szorult vigasztalásra és 
a Vigasztaló, akit ő ígért, el is érkezett. Ma is első
sorban a Jézus nélküli élet szorul ilyen vigasztalásra, 
erősítésre, de mindnyájunknak adatik Isten ígérete, 
a Vigasztaló Szentlélek.

PÉNTEK A vámszedő pedig távol állva, még szemét 
sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így 
szólt; Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Lk 
18,13 (Zsolt 38,5; Zsid 11,32-40; Fii 2,19-30). Az 
Isten előtt való megállás őszinte, életünket és csele
kedeteinket az ő mértéke szerint felismerő magatar
tást kíván. Nincs mivel dicsekednünk, nincs semmi 
érdemünk, nem segít a másokra mutogatás -  van
nak nálunk rosszabbak is (!) - ,  egyedül a vámszedő 
magatartása a helyes, ahogyan Pál apostol is mond
ja önmagáról: „a bűnösök között első vagyok.”

SZOMBAT Örök szeretettel szerettelek, azért vonta
lak magamhoz hűségesen. Jer 31,3 (Mk 10,21; 5Móz 
34,1-8; Fii 3,1-11). Isten szeretete valóban örökké
való. Jézus elküldésével, feláldozásával földi életün
ket váltotta ideg, hozta rendbe, Szentlelke küldésé
vel halálunkig munkálja üdvösségünket. De szerete
te nem szakad meg a halálban sem. „Ugyan ki sza
kíthat el bennünket Isten szeretetétől, mely Jézus 
Krisztusban van” (Róm 8,39).

T.J

A  m i m in d e n n a p i  k e n y e r ü n k e t  a d d  m e g  
n e k ü n k  n a p o n k é n t

L k  11,3

Egy lélegzetvételnyi időre érde
mes megállnunk amellett, hogy ez 
a kérdés: „A mi mindennapi kenye
rünket add meg nekünk naponként” 
a középső. Érdekes, a Miatyánk 
mindkét bibliai változatában -  
mind Máté, mind Lukács evangé
liumában -  középen helyezkedik 
el. Vajon számunkra miként kap 
középponti helyzetében kiemelke
dő helyet és különös hangsúlyt? 
Rátalálunk-e zajos életvitelünk 
fordulataiban ennek a kérésnek ti
tokzatos mélységeire?

Jó megragadnunk annak az át
vitt értelmezésnek a jelentőségét is, 
amellyel Luther a kátékban a 
„mindennapi kenyér” fogalmát ér
telmezte. Még egy példákat említő 
felsorolással is kísérletezik, hpgy 
értő lelkülettel kérjük „mindazt, 
ami a test és élet fenntartására és 
táplálására kell”. Néhány részlet 
mellett, mint pl. a derék házastárs, 
derék gyermekek, jó kormányzat, 
jó barátok mellett, érdemes meg
állnunk és az élő Isten előtt csende
sen, mindegyiket külön-külön 
vizsgálnunk. Majd a Miatyánktól 
már továbbhaladva részletes -  
küzdő és hálaadó -  imádságainkra 
van szükségünk ezeken a területe
ken.

A középső kérés azonban újon- 
nanszületésünkkel, a Krisztusban 
egészen új életünkkel összefüggés
ben hökkent meg minket. Azt a 
különleges személyiséget akarja ki
formálni belőlünk, aki a minden
napi legszükségesebbet -  a tényle
ges élet, az istenes életvitel fenntar
tásához elengedhetetlent, a kenye
ret -  naponként csak a szerető 
Atyánktól kéri és várja. Más gaz
dasági tényező, tőke és jövedelem 
esetleg a szolgálat mikéntjéért, 
színvonaláért ráadásként, célesz
közként jöhet szóba. Egyházunk 
általában elhízott lelkű, Krisztust 
mégis urának valló tömegeit, köz
tük magamat is látva, nagy izga
lommal ismerem újra és újra fel a 
Miatyánknak ezt a megmozgató 
kérését.

Tudjuk, Jézus társaságában en
nek az imádságnak tanításakor na
gyon egyszerű emberek voltak. Eg
zisztenciálisan azzal jellemezhetők, 
hogy általában egyik napról a má
sikra éltek. Kialakuló küldetésük
ben szegénységre, anyagi bizonyta
lanságra számíthattak. Különösen 
a misszióba indulók voltak gazda
ságilag kiszolgáltatottak.

Közöttünk viszonylag kevesen 
vannak ilyenek, de hála Istennek, 
hasonlóak vannak s a különös kül- 
detésűek általában ilyenek. Átla
gos életünk is alakíthat ki azonban 
olyan helyzeteket, amikor tényle
ges tartalnm rnal tö ltőd ik  fel ez a

kérés. A negyvenes-ötvenes évek 
fordulójáról emlékezem: arra a 
„napi kenyérélményemre”, amit 
mint vidékről a fővárosba kerülő 
egyetemisták, egy szoba- és évfo
lyamtársammal, a Krisztusban 
testvéremmel éltünk át. „Rajzbe
adások ideje” volt, ami a Műszaki 
Egyetem hallgatóinál általában a 
szorgos éjszakázást jelentette. Élel
münk elfogyott, pénzt keresni nem 
nagyon volt módunk. A nélkülö
zésben is közösségben éltünk, s 
egy-két napon át tulajdonképpen 
csak kerékrépát -  ez a testvérem 
ötlete volt -  fogyasztottunk. Aztán 
jött az a reggel, amikor szóról szó
ra értettük közös imádságunkban 
a mindennapi kenyerünknek a 
„ma” szóra vonatkozó kérését. 
Emberileg egyszerűen éhezést vár
hattunk. Délután azonban meg
hökkentő dolog történt. Édes
apám váratlanul Budapestre érke
zett. (Vasutasként jö tt hivatalos 
ügyeit intézni.) Csöngetése után 
alig akartunk hinni a tapasztaltak
nak. Hozta a hazai csomagot s 
pénzügyileg biztosította a további 
heteket. Most, több mint negyven 
év után is ez az élményünk harsog
ja  számomra: „Atyánk a Krisztus
ban, Te adod meg mindennapi ke
nyerünket."

Mostani körülményeink azon
ban széles körben, a keresztények 
között szinte általánosan egészen 
mások. A pénz, a pénzszerzés je
lentősége nőtt meg. Elkomolytala- 
nodik ez a központi jelentőségű 
imádságunk, már-már annyira, 
hogy a Mammonnak szolgálunk, 
míg a Krisztust emlegetjük.

Hetenként többször kellene elol
vasnunk a Timóteushoz írt első le
vél 6. részéből a minden rossznak 
gyökere, a pénz szerelme ellen

szeretettel hív minden lelki megújulás
ra, előbbre jutásra vágyó testvért az 
alábbi nyári konferenciára:

Hajdúszoboszlón (egyszerű körülmé
nyek, gyógyfürdő lehetőség):
Június 19-24. Hitmélyítő hét,
Július 3-8. I. Gyermekhét (6-10 éve- 
sek),
Július 10-15. Ifjúsági hét (15 évtől), 
Július 17-22. II. Gyermekhét (11-14 
évesek),
Július 31.-augusztus 5. Evangélizációs 
(hitébresztő) hét,
Augusztus 7—12. Családi hét

PILISCSABÁN  (a Lelkiszolgálat Há
zában):
Július 3-8. Asszonyhét,
Július 17-22. Hitmélyítő hét,
Július 24-29. Ifjúsági hét,
Július 31.-augusztus 5. Gyermekhét, 
AiMfriisTtns 13—21. „DEUTSCH-

mozgósító gondolatokat. Sőt, eze
ket kellene mérlegelnünk csendben 
Krisztus előtt, gazdasági dönté
seink idején, hogy rátaláljunk az 
Istentől kapott mindennapi kenyér 
örömére. Akkor tudunk esetleg 
minden további gazdasági erőfor
rással, mint a Tőle személyesen 
ránkbízottal bánni. A legnagyobb 
szabású terveinket, külföldi utazá
soktól a nagyberuházásokig, min
den vállalkozásunkat csak Vele ér
demes vizsgálnunk s a kérdésekben 
döntenünk. Ez tesz szabaddá a pa
naszkodástól, a betöréstől való fé
lelemtől, az önpusztító, pénzhaj- 
szás vállalkozásoktól. Minőségi 
ugrást jelent a boldogság területén, 
ha valaki rátalál erre az aktív, lelki 
értelemben jól érthető szegénység
re. Övé a mennyek országa.

Nehéz, tudom, megérteni az ere
deti szavakat is, amik ezt a komoly 
titkot kifejezik. A „mindennapi” 
szó eredetije nagyon ritka a görög 
nyelvben. Lehet, hogy egy Jézus 
arám kifejezésén elámuló fordító 
alkotta. Ä Lukácsnál található 
„naponként”, s a Máténál olvas
ható „ma” kifejezés pedig közel 
azonos tartalommal radikálisan 
fejezi ki, hogy újra és újra kell kap
nunk Tőle napi fenntartásunkat. 
Utalnom kell a „mi mindennapi” 
kifejezés többesszámára is. A csa
lád kenyeréért is, de testvéri közös
ségünk, gyülekezetünk tagjainak s 
egészének igaz gazdasági megoldá
saiért is könyörgünk, küzdünk eb
ben a kérdésben.

Végül a naponkénti kenyér mö
gött az Isten közvetlen jelenlétében 
kirajzolódik „az élet kenyere” . 
A „mindennapi” kifejezés titokza
tosságával ösztönöz is arra, hogy 
a földi megoldáson túlmutasson az 
Ő nagy vacsorájára. Hisz életünk
nek naponként a Vele kialakult 
közösség ajándéka, a Benne való 
élet ad valójában értelmet.

Itt ideig! O tt örökké!

CAMP”, német nyelvű ifjúsági tábor 
16-30 évesek számára. 
PÜ SPÖ KSZEN TLÁ SZLÓ N  (Bara
nya m.)
Augusztus 7-13. Fiútábor,
Augusztus 14-20. Leánytábor.
Étkezési hozzájárulás: Gyermek és ifjú
sági heteken 2200 Ft, felnőtteknek 
2500 Ft, a DEUTSCH-CAMP-on 
3000 Ft.
Jelentkezés és felvilágosítás: (hely, uta
zás stb.) hajdúszoboszlói konferenciák
ra: KÁBÁI ISTVÁN, 4025 Debrecen, 
Szív u. 16, piliscsabai konferenciákra: 
KISS ANDRÁS, 1118 Budapest, Bu
daörsi út-15. I. 4., a püspökszentlászlói 
hetekre: CSEREI TIBOR, 7623 Pécs, 
Kolozsvár u. 14. címen történik. A fé
rőhelyek korlátozottak, ezért mielőbbi 
(legkésőbb a kezdés előtt 3 héttel beér- 
kezőleg) kérjük a jelentkezést, amit 
visszaigazoliirik.'

Koczor Miklós

A  B E T H Á N I A  C .E .  S Z Ö V E T S É G

„SZOLGÁLJUNK”
A p C sel 6 ,1 - 7

Új korszak jelzése igénk az egy
ház életében. Ä kicsiny magból nö
vekvő egyház lett: „nőtt a tanítvá
nyok száma”. Érdekes, itt olvas- 

‘suk a gyülekezet tagjairól ezt: „ta
nítványok”. Igaz, Krisztus gyüle
kezetéhez tartozni állandó tanulást 
jelent. De az új korszak jelentkezé
sét abban is látjuk, hogy a „hébe
rek” mellett „görög nyelvűek” is 
vannak már nagy számban. Színe
sedik az egyház képe. Új korszakot 
jelent a szolgálat „elágaztatása” is, 
de talán így is mondhatjuk, új 
tisztségek alakulnak ki, a presbite
rek mellett megjelennek a diakó
nusok is. Mai szóval: új struktúra 
és egyházjogi helyzet születik. De- 
hát az új korszaknak más jelzője is 
van: „zúgolódás támadt”, feszült
ség, új problémák is jelentkeznek 
az egyház életében.

Ebben az új helyzetben kell az 
irányt megszabni, a kérdéseket 
rendezni. Ezért hívják össze az 
apostolok, a közgyűlést. S a hatá
rozat így fogalmazható: a szolgá
latnak az új helyzetben is mennie, 
folytatódnia kell. Röviden, egyet
len szót kiemelve: „SZOLGÁL
JU N K !”

De mit jelent ez ma? Milyen 
szolgálatban kell állnia a földön 
élő gyülekezetnek minden helyzet
ben, új meg új körülmények között 
is?

Az egység szolgálatában. Az em
lített feszültség oka, hogy a szór
ványból hazatérő, „hellén” özve
gyek nem részesültek úgy a min
dennapi támogatásban, mint a je- 
ruzsálemi „zsidó” özvegyasszo
nyok. Van írásmagyarázó, aki sze
rint itt már talán nem is egyetlen 
gyülekezetről van szó, hanem an
nak két rétegéről, vagy két külön 
élő csoportról. S itt volt a veszély! 
Szakadás, mindjárt a kezdetén? 
De figyelemre méltó a megoldás is. 
Az apostolok, a gyűlés -  talán egy 
kivételével -  éppen a „hellének”, 
az elégedetlenek közül választják 
az új tisztségviselőket! Mert egyet
len lényeges van: az egység. A gyü
lekezetben semmit sem szabad el
hanyagolni és senkit sem. Annak 
minden rétegére nagyon figyelni 
kell. S a szolgálatnak nem a fe
szültséget, a konfrontációt, hanem 
az enyhülést, az egységet kell építe
nie. Ma is ilyen irányban kellene 
szolgálnunk. Tudunk-e még össze
jönni, beszélgetni, imádkozni? Jé
zus főpapi imádsága szerint az egy
séges egyház hiteles.

A z ige szolgálatában, pontosab

ban az imádság és ige szolgálatá
ban kell élnie a gyülekezetnek. En
nek mindenáron mennie kell. En
nek érdekében kell segítség minden 
más munkaágban. Ez az egyház 
életének főága, főcsapása. Olyan 
iránytű ez, ami minden korszak
ban utat kell mutasson. Jelenti ez 
a nyilvános igehirdetést, a lelkész
képzést, és mindent, ami ezzel kap
csolatos. Gyülekezeteink termé
szetesnek veszik, hogy kapnak ige
hirdetőt. De küldenek-e? Imádko
zunk-e ezért az ügyért? De jelenti 
ez azt is, hogy kinek-kinek a maga 
helyén bizonyságot kell tennie egy
szerű szóval, vagy éppen segítő, 
diakóniai lelkülettel. Ha az imád
kozás és ige szolgálata kikerül a 
központból, még intézményként 
élhetünk, de egyházként nem. 
S egyénileg, még vallásos ember
ként élhetünk, de keresztyénként 
már nem.

A szeretet szolgálatában is min
dent meg kell tennie az egyháznak. 
Ma is élnek közöttünk özvegyek és 
elhagyottak. Sőt, egyre többen 
vannak körülöttünk szegények, 
hajléktalanok és menekültek is. 
A szeretet diakóniája nélkül is fél
lábú az egyház, és a keresztyén em
ber is, darabig még sántikál, aztán 
nem megy tovább. Abban a gyüle
kezetben, ahol élek, még ma is em
lékeznek a háború előtti diakonisz- 
sza testvérre, aki látogatta, segítet
te őket. Nem kellene, éppen ma, 
minden gyülekezetben átgondolni 
a diakóniai munkát? Nemcsak sze
retetotthonokra gondolok, bár 
azokból is egyre több kellene. De 
minden gyülekezetben sokan vár
ják a látogatást, hogy valaki rájuk 
nyissa az ajtót. S ebben a kérdés
ben ne másokra várjunk, hanem 
magunk induljunk!

Új korszakról szól az ige. Nem 
élünk-e ma is abban? Nem kellene 
átgondolni egyházunk és magunk 
életét az egység, az ige és a szeretet 
szolgálata fényében, hogy jobban 
szolgáljunk?

K. L.

IMÁDKOZZUNK!
Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, 
hogy egyházadra bíztad az evangélium 
drága kincsét, hogy megtérést és bünbo- 
csánatot hirdessen a te nevedben. M a
radj velünk minden napon ígéreted sze
rint, és taníts minket bűnbocsánatodból 
élni, hogy az evangélium tanúiként ké
szek legyünk szolgálni minden embernek 
személyválogatás nélküli szeretettel. 
Ámen.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Szebik Imre; du. 6. Bozóky Éva; XD. 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Ká
roly; Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor ; Pesthidegkút, Q. Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Csizmazia Sándor; Csillaghegy, III. Má
tyás kir. u. 31. de. 10. Donáth László; 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.) Pálinkás Ingrid; 
du. 6. Pintér Károly; VII. Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Mun- 
tag Andomé; VIII. Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VIII. 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; X. Kerepesi út 69. de. 8. Zászkaliczky 
Pál; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi 
János; du. 6. Csepregi András; XI. Német
völgyi út 138. de. 9. (úrv.) Csepregi András; 
Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Takács 
József; 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; XTV. Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Pál; XIV. Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Zászkaliczky Pál; Pestújhely, XV. 
Templom tér de. 10. Bízik László; Rákospa
lota, Nagytemplom, XV. Régifóti út 73. de.
10. Bolla Zsuzsa teol. hallgató; Rákosszent
mihály, XVI. Hősök tere de. 10. Börönte 
M árta; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél
11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. Pro
fi ám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákos
hegy, XVII. Tessedik S. tér de. 9. Kosa 
László; Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de. 
9. Ferenczy Zoltán; Rákoskeresztúr, XVII. 
Pesti út 111. de. fél 11. Kosa László; Rákosli
get, XVII. Gőzön Gy. u. de. 11. Ferenczy 
Zoltán; Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, 
XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 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. Solymár Gábor; Budaörs, 
Ref. Imaház de. 9. Solymár Gábor

HŰSVÉT UTÁNI 6. VASÁRNA
PON (EXAUDI) az oltárterítő színe: 
fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igé
je : M t 9,35-38; az igehirdetés alapigéje: 
ApCsel 6,1-7.

ÖRÖMHÍR-címmel evangélikus mű
sor lesz a TV 1 csatornáján május 287án, 
15.35 órakor.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISZ- 
SZIÓ : 18.00-tól, a 41 m-es rövidhullá
mon, 7355 kHz.

május 27. szombat: Miért olvassam a 
Bibliát? -  rádióshittan.

május 28. vasárnap: dr. Füzesi Zoltán 
áhítata.

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

HAZAI ESEM EN Y EK
KELENFÖLD

Szeverényi Jánost, a gyülekezet 
meghívott lelkészét június 3-án, 
szombaton délelőtt 11 órakor iktatja 
hivatalába Bálint László budai espe
res.

Minden érdeklődőt szeretettel hív 
és vár a gyülekezet presbitériuma.

A Külmissziói Egyesület július 5-8 
között (szerda estétől szombat délig) 
tartja nyári konferenciáját a piliscsabai 
konferencia-központban. Szeretettel 
váijuk az érdeklődők jelentkezését 
Egyesületünk címére (1085 Bp., Üllői 
u. 24.) június 10-ig. A szállás, teljes 
ellátás költsége 1500 +  ágynemühasz- 
nálat/fő. Az áhítatokat Koczor Tamás 
és Verasztó János tartja. Előadásokkal 
Gáncs Péter, Keveházi László, vala
mint a bajor, finn és osztrák rádió
illetve külmisszió képviselője szolgál.

A DIAKÓNIAI OSZTÁLY 
KÖZLEMÉNYE

A június 26-29-ig tervezett Diakó
niai Évangélizációs Konferencia techni
kai okok miatt augusztusban lesz. Az 
új időpont augusztus 28-31. A helyszín 
változatlan: Gyenesdiás. Az eddig be
érkezett jelentkezéseket elfogadtuk.

Jelentkezési határidő: augusztus 5. 
A jelentkezőknek részletes programot 
küldünk. Jelentkezési cím: ifj. Kendeh 
György lelkész, 1134 Budapest, Kas
sák u. 22.

KELENFÖLD
A Bajor Vincén Zenbronn rézfúvós 

együttes május 27-én este hét órakor 
koncertet ad a templomban (Bocskai u. 
10.). Repertoárjuk Bachtól a jazzig ter
jed. Szeretettel várják a zenekedvelő
ket.

„APOKALIPSZIS MA” címmel 
diákevangelizáció volt Kolozsvárott, a 
CE Koinónia szervezésében. Az alkal
makat nagy érdeklődés követte. „Isten 
halott?" címmel Szeverényi János evan
gélikus lelkész tartotta az egyik előadást.

Általános Iskola és Gimnázium ke
res: német, angol, testnevelés, fizika, 
számítástechnika szakos tanárokat, va
lamint tanítót.

Telefon: 188-8130, 180-2611. „

A Terényi Evangélikus Egyházköz
ség megválasztott lelkészét, Gulácsiné 
Fabulya Hildát május 27-én, szomba
ton délután 2. órakor kezdődő isten
tiszteleten iktatja hivatalába Kalács
ka Béla esperes.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája május 28-án, vasárnap 
este: Imádkozzunk az elítéltek áldoza
taiért, hogy örök boldog élet legyen osz
tályrészük! Kérjük mennyei Atyánkat, 
hogy a megbocsátani tudás kegyelmével 
enyhítse a hozzátartozók fájdalmát.

A MPKE soron következő előadását 
május 30-án, kedden délután 5 órakor 
tartja Szakály Ferenc: „A mezővárosok 
és a reformáció" címmel (OMIKK 
klub, VIII. Múzeum u. 17.).

Horváth Ferenc szepetneki lelkész 
telefonszáma: (93) 320-552.

BELED
A lelkészi hivatal új telefonszáma: 

(96) 257-199.

HALÁLOZÁS
Nagy Tiborné sz.: Hauschild Ella éle

tének 73. évében elhunyt. Temetése 
május 27.-én, szombaton 14 órakor lesz 
a székesfehérvári református temető 
ravatalozójából az evangélikus temető
ben. Az elhunytban Nagy Tibor ny. 
lelkész feleségét, Nagy László édesany
já t gyászolja. „A szeretet soha el nem 
múlik” (lK or 13,8)

Selmeczi Mihály, az Ipolyszögi 
Leánygyülekezet legidősebb presbitere, 
május Lén, 82-ik életévében elhunyt. 
A hozzátartozók, az ismerősök és a 
gyülekezet május 5-én búcsúzott tőle az 
ipolyszögi temetőben, Garami Lajos 
lelkész szolgálatával. Az elhunytban 
dr. Selmeczi János c. teológiai tanár 
testvérét gyászolja.

Apróhirdetés

Mindennemű templomi és egyéni aranyo
zást vállalok. Lengyel Ottó aranyozó, Balassa
gyarmat, Rákóczi út 75. Tel.: 06 (35) 311-067

ÜLLŐI ÚTI régiségbolt vásárol: bútort, 
festményt, üveget, porcelánt, ezüstöt, bizsut. 
Telefon: 114-0106; 217-9010.

Fiatal házaspár segítséggel életjáradékot 
kötne idős emberekkel és lakásmegoldással. 
Tel.: 153-8150.

Szeretettel várunk színvonalas progra
mokra, ha független, társra vágyó, főleg bu
dapesti és környéki keresztény értelmiségi 
hölgy vagy férfi vagy. Jelentkezés: Bp. IX., 
Ráday u. 55. utca felől, hétfő, szerda 16-20 
óráig. Tel.: 217-6189.

ISKOLA- és 
IRODABÚTOR

•  iskolák,
•  irodák,
•  könyvtárak,
•  diákotthonok,
•  szoc. otthonok 
komplex bútorozása.

1065 Budapest, Hajós u. 13/15 
(az Operaház mellett)

T e il fa x :  111-0636,131-8455

E v a n g é lik u s
É te t  ( g ®

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZOLLÖS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  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.
(940083/20)
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 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza l



A Szentiéi ékről pedig azt kell tanitanuk, hogy Vigasztaló.
______Vigasztaló pedig az, aki a megszomorodott szívet
____________ Isten iránt megvidómitja, jókedvre derít,
______________________ mert hiszen arról biztosít,
_____________ hogy bűneink meg vannak bocsátva,
__________ a halai meghalt, az ég megnyílt s Isten

ránkmosolyog.
L u th e r

A TARTALOMBÓL
1

„ELJÖN HOZZÁTOK A SZENTLÉLEK ÉS 
TANÚIM LESZTEK...” (sorozat)

LÉLEKTŐL LÉLEKIG

TESTVÉREK KÖZÖTT BAJORORSZÁGÁN

TUDOMÁNYLEÉRTÉKELŐ HIT?!

BETEGEK VAGYUNK...

SZENTLÉLEK AJÁNDÉKAI -  A KARIZMÁK

PÜNKÖSDI SZOKÁSOK

T Ú R M E Z E I E R Z S É B E T :

Várjuk Szentlelkedet!

Vízhiány... fertőzött vizek.
Jó az évezredes csodáról énekelni, 
amikor megitatni a szomjasakat 
kősziklából forrás fakadt... 
s mai csodákra várni.

Élő Jézus, legyen, ahogy ígérted! 
Ejtsenek ámulatba minden népet 
a vizek új csodái!

Ha aki szomjazik, hozzád siet,
Te ma is adsz neki élő vizet.
S ha hisz Tebenned, 
leikébe árasztod Lelked, 
és belsejéből
élő víz folyamai ömlenek.
A sivatagban források fakadnak, 
s amerre az élő víz buzog, árad, 
oázis támad
mindenütt, szerte a Földön.

Add Lelkedet, hogy áradjon, ömöljön, 
élessze fel az elepedteket, 
halálra váltakat!
Áradjon az irgalom, szeretet, 
amerre szerte a világon 
ezer meg ezer új forrás fakad!

Várjuk a vizek új csodáit.
Várjuk Szentlelkedet!

ID Ő S Z E R Ű  P U N K O SD
Természetesen jól tudom, hogy Pünkösd, akárcsak 

a többi nagy ünnep, mindig időszerű üzenetet hordoz. 
Ma mégis szinte kínzó Pünkösd időszerűsége. Túl 
hosszúra nyúlik az idő, várva az egyház megújulását. 
Hasonlít helyzetünk az első tanítványokéhoz. Tele 
vagyunk ismeretekkel, emlékekkel, információkkal. 
Még sokan élnek abból a nemzedékből, amely emlék
szik arra milyen volt a virágzó egyházi élet. Milyen 
volt az ébredés, amikor fiatalok és idősebbek ráébred
tek addigi életük, kegyességük ürességére és Jézus 
Krisztusban találták meg az utat, életük megváltozá
sát, megújulását.

Van középnemzedék, érthetően és jellemző módon 
a szükségesnél, a lehetségesnél kisebb számban. Ok 
azok, akiknek csak az elnyomás évtizedeiről van él
ményük. És van fiatal nemzedék, akik már csak a múlt 
rendszer hanyatló éveit ismerték, nem alakultak ki 
zsigereikben a félelem reflexei, immár több tapasztala
tuk van az újról, mint a régiről volt.

Csak egy hasonlóság van a nemzedékek között. 
Nincs -  mondjuk reménységgel: még nincs -  Pün
kösdjük.

Könnyebb vagy nehezebb a várakozásunk -  kétezer 
év egyháztörténelmének az ismeretében mint az 
első tanítványoké volt? Nehéz erre a kérdésre vála
szolni. Ők nem tudták, hogy lesz Pünkösd, hogy Jézus 
Krisztus küldetése a Szentlélek munkálkodása nyo
mán kiteljesedik. Hogy ők, egyszerű emberek alkal
massá válnak a legfontosabb üzénet tolmácsolására.

Nekünk sincs más esélyünk. A legújabbkori egy
háztörténelem, a negyven év és a közelmúlt évek az 
emberi erőfeszítések kudarcát tükrözik.

Erőből, hatalomból, de még igazságból sem lehet 
egyházat építeni, csak kegyelemből, a Szentlélek által, 
mint kezdetben.

Karácsonytól Nagypéntekig a valóságos ember út
ja  jól követhető. Ezt járták végig Vele a tanítványok 
is.

A Feltámadás, az egyedüli csoda már az irracioná
lis, a transzcendens diadalát, a valóságos Isten művét 
hirdeti. Ebből már fakadhat élő hit, de ebből még nem 
lesz egyház. Ahhoz Pünkösd kell. Mint egykor. Pün
kösd, a Lélek megjelenése, annak felismerése, hogy 
bármely közösség csak úgy lehet erős, hatékony, ha 
vállalja identitását. Jézus tanítványai számára ezt a 
pünkösdi spiritualitás jelenti. •

Érdekes, hogy bármennyire látszik kétezer év törté
nelmében, hogy csak a krisztusi tanítványságot Pün
kösd nyomán vállalók hite, szolgálata jelentette a lelki 
egyház folyamatosságát, minden korszakban jellem
zőek az emberi próbálkozások az egyház hatalmának 
megerősítésére, netán az egyház megmentésére.

Emberileg érthető ez és nincs-másképp ma sem. 
Nézzük akár az egyházi struktúrát, akár a különböző 
csoportokat, vagy nemzedékeket. Ezért is kapnak

olyan nagy hangsúlyt az anyagiak, a politikai kérdé
sek, ezért lassúbb a reméltnél, a lehetségesnél a Zsinat 
munkája.

Ha megérint minket Isten Szentlelke, megváltozik 
minden. Helyreáll az értékrend, valódi megvilágításba 
kerülnek a dolgok. Nem a történelmi egyházszervezet

Gustave Dóré rézkarca: A Szentlélek elji>\litele

kiépítettsége, az egyházkerületek száma, a tisztségvi
selők szolgálati ideje -  ezek természetesen valam en
nyien fontos kérdések hanem az egyházra bízott 
drága kincs, az evangélium elterjesztése a mai világ
ban, válik az igazi prioritássá.

Annak idején, a nyolcvanas évek derekán, a Testvé
ri Szó nevet kapott nyilatkozatot készítve, csak az a 
megfogalmazás vezetett konszenzushoz, hogy „Hálát 
adunk az Istennek, hogy Szentlelkével ma is munkál
kodik közöttünk.”

A közösség nem volt hajlandó az egyházi életben 
más pozitívumot elismerni I  vélem helyesen - ,  abból 
a felfogásból kiindulva, hogy még az önmagukban jó 
dolgokat is megrontja az uralkodó hazugság, hamis
ság, a sokféle kényszer.

Vajon ma, amikor megszűnt a korlátozás, a hivata
los hazugság, lehetne-e sok egyéb pozitívumot felso
rolni?! Nem inkább arról van-e szó, hogy akkor bele
menekültünk ebbe a formulába, hogy tudjunk jót írni,

tudjuk a negatívumokat mihez viszonyítani, ma vi
szont, amikor emberileg korlátlan a mozgástér, fáj
dalmasan kell szembesülnünk azzal, hogy az egyház 
nem egyesület, nem demokratikus intézményrend
szer. .., hanem a Lélek által teremtett közösség. Ehhez 
az igényhez -  és lehetőségeinkhez -  viszonyítva más
ként nehéz, másként nyomasztó az életünk, mint egy 
évtizeddel ezelőtt volt.

Négy éve kezdte meg munkáját a Zsinat. Pünkösd 
táján. Idén is lesz ülésszak Pünkösd havában. Jó len
ne, ha részesülnénk az első tanítványokat ért kegye
lemben. Ez jelentené az igazi változást.

♦
Pünkösdkor együtt voltak a tanítványok. A Csele

kedetek könyve első fejezetét sem lehet elégszer elol
vasni. Főleg azoknak, akik egyházi, gyülekezeti mun
kát végeznek. Csak együtt, csak közösségben lehet 
sikeres az építkezés. Természetesen, a közösségben 
kialakulnak a szerepek, a feladatok. Beszélgetni kell. 
Ki kell beszélni a dolgokat. Ismét hiányzik az egyhá
zon belül is a megfelelő dialógus. Csoportok, egyesü
letek, nemzedékek eltávolodnak egymástól, elbeszél
nek egymás mellett. Nem mentség erre a sok feladat. 
Kell a nyilvánosság, a párbeszéd.

Ma mosolyoghatnánk azon, ha nem lenne igen 
szomorú, hogy többen, akik a múltban hangsúlyozták 
a nyitottság, a pluralista gondolkodás szükségességét 
-  a teológiában is -  és szenvedtek hiányától, ma csak 
a teljesen hasonszőrűekkel kommunikálnak, vállal
nak közösséget. És a jelenség minden nemzedékben 
megfigyelhető. Furcsa, kóros lélektani folyamat ez. 
Akik szenvedtek a kirekesztéstől, most, ha mikroszin- 
ten is, de kirekesztővé válnak. Lehet, hogy öngyógyí
tás is ez a jelenség, de igazi gyógyulást, krisztusi érte
lemben nem eredményez. Azt csak Pünkösd hozhat.

Mit tehetünk mi? Legyünk együtt, egy akarattal, 
mint Pünkösdkor a tanítványok voltak. Élőször száz- 
húszan -  mert a közösség mindig nyitott volt -  azután 
háromezren. Számos jele van a Szentlélek munkájá
nak, ebből csak egy a mennyiségi gyarapodás. Fára
dó, idősödő, atomizálódó, csökkenő létszámú és dina- 
mizmusú struktúrából a Lélek által válhatunk offen
zív, vonzó, gyarapodó, minden nemzedéket befogadó 
közösséggé. O tesz meg mindent. Emberi természe
tünkből adódóan nehezen fogadjuk el ezt, nehezen 
látjuk be. Ma van lehetőség, mi akarunk uralkodni. 
Tovább bonyolítja a dolgot, hogy nem idézhető 
eleget -  főleg Pünkösdkor -  Barth Károly mondá
sa: „Mivel O tesz meg mindent, nekünk is mindent 
meg kell tenni."

Annak idején is vitattuk, vajon a szocializmus, vagy 
a szekularizáció a nagyobb veszély, melyik távolít el 
inkább Istentől. Pünkösd a visszatérés reményét hir
deti.

Frenkl Róbert

Ifjúság -  egyház -  Pünkösd
A m inap egy húsz év körüli 

fiatalem berrel beszélgettem, 
aki az egyik budapesti aluljá
róban keresztyén társaival h ir
dette az, evangéliumot. K érdé
semre: melyik gyülekezet tagja, 
kissé zavartan  válaszolt: „Ka
tolikusnak születtem , megtér
tem a H it gyülekezetében, most 
az Elő Kövek egyházának va
gyok tagja. Abba a gyülekezet
be szeretnék tartozni, ahol Isten 
jelen van.”

Úgy gondolom, elég jellegze
tes esetről van szó. Egy fiatal, aki 
nem találja helyét egyházában, 
akit más „m egújult” fiatal ke
resztyének elérnek, „igazi” él
ményt nyújtanak neki, de mivel 
a hangsúly az élményen volt, 
azon, hogy J ó l  érezze m agát” , 
továbbmegy egy harm adik gyü
lekezetbe, ahol talán többet 
nyújtanak, „Isten még inkább je
len van” . Félreértés ne essék, 
nem Isten m unkáját akarom

megkérdőjelezni. Hiszem, hogy 
Ő sok gyülekezetben m űködik, 
de itt mégis rá kell m utatni vala
mire. E lm ondtam  ennek a  fiú
nak, hogy véleményem szerint 
nem az a lényeg, hogy olyan gyü
lekezetét válasszunk, „ahol Isten 
jelen van” , hanem engédjük, 
hogy Isten helyezzen el m inket a 
m agunk helyére, feladatába. Is
ten amúgy is jelen van m inde
nütt, még a pokolba is alászállt. 
Az emberek között ne lenne? Jé
zus és követői nem o tt vannak, 
ahol lelkileg kiszolgálják őket, 
m int valami konzumkeresztyén- 
ség, hanem  ott, ahol szükség van, 
ahol hiány, betegség és nyom o
rúság van!

Az egyház a mi lelki anyánk, 
anyaszentegyház. A kkor is az 
anyánk, ha néha fáradt vagy rán
cos, netán „parázna” . Az anyá
kat nem szokás lecserélni. 
A „Tiszteld atyádat és anyádat!" 
parancsolatnál nincs olyan láb

jegyzet, hogy csak akkor tiszteld, 
ha e lég , j ó  fej” , ha úgy hisz, vagy 
nem hisz, ahogy fiacskája.

A fent em lített fiatalember azt 
is elm ondta, hogy megtérése 
u tán  elköltözött o tthonról, m ert 
a szülei hitetlenek és nehéz volt 
ezt a helyzetet elviselni. Valakit 
20 éven á t szeretnek, nevelnek, 
gondoznak, aztán ez a valaki 
egyszer csak megtér és félredobja 
az öregeket valami lelki roncste
lepre. Elképesztő!

Luther szerint, ha a kocsis 
megtér, azt először a lova veszi 
észre. Luther nyom án, ha egy ka
masz megtér, azt először a szülei 
kell, hogy észrevegyék. A kár hí
vők vagy nem. Az új vallások és 
szekták nem a hordozásra, áldo
zatra segítik a fiatalokat, hanem 
kihívják őket a családjukból, 
egyházukból, m ert „nálunk töb
bet kapsz” .

Krisztus nem a családból hív 
ki, hanem  a  bűnből, önzésből és

beküld  oda, ahol baj van. Ilyen 
istenfiakra sóvárog a világ.

Meg kell említeni a kérdés m á
sik oldalát is. Mi, az ún. történel
mi egyházak betöltjük-e küldeté
sünket? „Menjetek el és tegyetek 
tanítvánnyá minden népet!” Ú ton 
vagyunk-e, követjük-e a Bárányt 
a világ országútjain? M ozdulat
lanságunkkal nem adjuk-e át a 
terepet az igazi egyház karikatú
ráinak? Számtalan veszélyes 
szekta szedi százával az áldoza
tait, elsősorban a városokban. 
Tény, hogy megrostálás, üldöz
tetés után vagyunk. Egy nemze
dék nagy része hiányzik, így még 
nehezebb a korban távol lévők 
egymásra találása.

Tudom ásul kell vennünk, 
hogy a m agyar fiatalok tö b b 
sége a mi „falainkon” kívül 
van. Ki kell lépni hozzájuk, 
ahogy a N ázáreti tette. Meg is 
ütköztek ra jta  az akkori bezár
kózó, ítélkező vallásos fejesek.

Jézus gúnyneve a „bűnösök 
barátja” volt, m ert közéjük 
m ent, leült velük enni, inni. 
Teljes közösséget vállalt velük. 
Az egyház, a gyülekezet saját 
lényegét érti félre, ha m agáért 
van. Az au tó  célja nem a tan 
kolás, hanem a „hordozás” . 
Az egyház célja nem a tem plo
mi élet. Az eszköz, alapfeltétel 
ahhoz, hogy aztán „feltankol
va” kilépjünk, hordozzunk m á
sokat.

Pünkösd nem felekezet, ha
nem alapja, feltétele az egyház 
életének. „IJjaitok látásokat lát
nak, véneitek pedig álmokat ál
modnak.” (ApCsel 2,17) Im ád
kozzunk azért, hogy iíjaink úgy 
lássanak, ahogy Isten látja a vilá
got, az embereket és hogy vé
neink Isten álmait álmodják, 
amelybe beleférnek a „mai fiata
lok” is a maguk sokszor harsány, 
eleven természetükkel.

Szevcrcnyi János

„AZUTÁN  
KITÖ LTŐM  M AJD  

LELKEMET  
M IN D EN  EMBERRE. 

FIAITOK ÉS 
LEÁNYAITOK  
PRÓFÉTÁLNI 

FOGNAK, 
VÉNEITEK  
ÁLMOKAT  

ÁLM ODNAK, 
IFJAITOK  

LÁTOM ÁSOKAT
l á t n a k .

M ÉG
A SZOLGÁKRA  

ÉS SZOLGÁLÓKRA  
IS KITÖLTŐM  

LELKEM ET  
ABBAN  

AZ ID Ő BEN .”

Jóéi 3,1-2

A LÉLEK TESZ BIZONYSÁGOT 
A MI LELKŰNKKEL EGYÜTT, HOGY VALÓBAN

ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK.” ró«, s ,h
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GYERMEKEKNEK F I A T A L 0  K N A K

Helgával remekül megértjük egymást.
Pedig egy másik földrészről származik, 
de az itt töltött évek alatt jól megtanult 
magyarul, és meg is kedveltük egymást.
Érdekes... Olga magyar, régóta ismerem, 
mégsem jövünk ki vele úgy, mint Helgával.
Persze, tudom, a másik megértése több 
a szavak megértésénél.

Uram, akkor, pünkösdkor Lelked munkája 
nyomán mindenki a maga nyelvén hallotta 
szólni az apostolokat.
Azért imádkozom ma, hogy Lelked most is 
munkálkodva győzzön le minden gátat, ami 
embereket elválaszt egymás megértésétől: 
minden háborúságot, irigységet és gonosz indulatot!

BIBLIAI „K I-K ICSO D A ”

Timóteus
Timóteus a kis-ázsiai Lisztrában, a mai Törökor

szág területén született. Édesapja görög ember, édes
anyja viszont zsidó asszony volt. A Biblia tanúsága 
szerint Timóteus édesanyjával együtt lett keresztyén
né. Amikor Pál apostol második missziói útja során 
Lisztrában járt, találkozott vele, s az ifjú Timóteus 
ettől kezdve az apostol egyik leghűségesebb tanítvá
nya lett. Pál megbízásából fontos feladatokat végzett 
el, a legkülönbözőbb helyeken, mint például a görög 
Thesszalonikában és Korinthusban, a kisázsiai Efe- 
zusban, valamint Jeruzsálemben és Rómában is. Pál 
nagyon szerette a lelkes ifjút, és két levelet is írt hozzá. 
Az egyikben gyakorlati tanácsokkal segíti fiatal barát
ját, aki akkor Pál megbízásából épp az efezusi gyüle
kezetét gondozta. Levelében a tapasztalt apostol óvja 
Timóteust a hamis tanítóktól. A második levelét Pál 
a római börtönből írja, valószínűleg röviddel halála 
előtt. Ismét lelkére köti, hogy maradjon meg abban, 
amit a Szentírásból tanult.

Ebben a levelében olvashatjuk Pál apostol csodála
tosan szép vallomását életművéről, és arról a bizalom
ról, amellyel életét Isten kezébe teszi:

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé
geztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett ne
kem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Űr, 
az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem 
mindazoknak is, akik várva várják az ö megjelenését" 
(2Tim 4,7-8).

FE R I BÁCSI JÁ TÉK A I

Építs szóhidat!
Egyszer régebben már elmagyaráztam, hogy ho

gyan jutunk el a véka szótól egy magyarországi kisvá
rosig. Akkor már többen megértettétek, de azért most 
újra elmondom: Nos úgy, ha szavakból „hidat” épí
tünk. Az építkezés szabálya a következő: Mindig egy 
olyan szót írj az előző szó után, amelyik csak egy 
betűvel különbözik tőle.

Bonyolult? Mondok egy példát. A kiinduló szó a 
„véka”, és egy magyar kisvárost keresünk. A híd a 
következőképpen nézhet ki:

véka -  béka -  bika -  baka -  Baja. (A kis- és nagybe
tűk nem számítanak különbözőnek.)

Nos, a mai rejtvényben a kiindulási szó a pont. 
Amihez pedig el szeretnénk jutni a szóhídon, egy a 
pünkösdi eseményhez, sőt még többet segítek, a

Szentlélek megjelenéséhez kapcsolódó szó. Próbálja
tok minél rövidebb szóhidat építeni!

Kérlek benneteket, hogy a megfejtéseket a lap dátu
mát követő keddig adjátok postára!

Kit rejt a betűrejtvény?

Hu morzsák
Két hittanos beszélget:
-  Bocsánatot kértél már a tisztelendő bácsitól, ami

ért betörted az ablakát ?
-  Igen. Tegnap őszintén bavallottam neki mindent. O 

megdicsért, és még csokit is adott... Te meg hova ro
hansz?

-  Futok, én is megcélzóm a papiak ablakát...
*

Gabika a karácsonyi történetet meséli:
-  ... És akkor a napkeleti bölcsek letérdeltek, és 

ajándékot nyújtottak át a kis Jézusnak: aranyat, töm
jént, meg M ilkát...

*
A hitoktató feleltet:
-  Pisti, hány apostolt ismersz?
-  Négyet.
-  Név szerint ?!
-  A következő hármat: ...Pétert és Pált!

*

A hitoktató elmondja, hogy a tékozló fiú t apja nagy 
szeretettel fogadta, a bátyja azonban haragudott, mert 
egy borjút is levágtak az ünnepi lakomára.

Ismétléskor megkérdezi:
-  Nos, ki nem örült a tékozló fiú hazatérésének?
-  A borjú -  hangzik a felelet.

Gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Szeretetben együtt
Már több mint fél éve is van 

annak, hogy a penci leánygyüleke
zet és a csővári anyagyülekezet if
júsága szoros hitbéli kapcsolatot 
alakított ki. Az ifjúsági órákat és 
az énekkari próbákat szeretetben 
együtt töltjük. A közös éneklések
kel és beszélgetésekkel a hitben 
erősítjük egymást. Ezek a közös 
programok arra ösztönöztek min
ket, hogy kölcsönösen megajándé
kozzuk egymást. Arra gondol
tunk, hogy ez ne kézzel fogható, 
tárgyi, hanem lelki ajándék legyen. 
Elhatároztuk, hogy az idén, Nagy
pénteken a penci ifjúság előadja 
egy színdarabban Jézus szenvedé
sének történetét a csővári gyüleke
zetnek. A fiatalok igazán lelkesek 
voltak. Érezhető volt az, hogy pró
bálják magukat beleélni a szere
pükbe, minél jobban ki tudják fe
jezni azt, hogy mi a passió lényege 
valójában. Az alakítás annyira jól 
sikerült, hogy a gyülekezet tagjai 
közül többek szemében,megcsil
lant egy könnycsepp. Átérezték 
azt, hogy akkor régen hogyan is 
történt az, hogy Jézust elárulták,

„Jó napot! A nevem Erik. Van 
egy kis kávé a hátizsákomban. 
Megkínálhatom?" Hallom, hogy 
visszhangzik öblös hangom, amint 
két középkorú férfi felé intézem a 
kérdést, akik egy pádon ülnek, a tér 
közepén. Az éjszaka most kezdő
dik. Felnéznek, rám bámulnak, az
tán tudomást sem vesznek rólam 
tovább.

Kénytelen vagyok megismételni a 
kérdést: „Helló, Erik vagyok, és a 
hátizsákomban frissen lefőtt kávé 
van, szívesen megkínállak mindket
tőtöket!" Meglehetősen bután vi
selkedem... Az egyik hosszan vé
gigmér, aztán végül megkérdezi: 
„A rendőrségtől jött?" Persze, ki
váncsi, hogy ki vagyok. Nem mu
tatkoztam be rendesen. „Nem, nem 
a rendőrségtől." Folytatja az érdek
lődést: „A szociális hivataltól?" 
Tagadom ezt is. Kis idő múlva újra 
megszólal: „Akkor az egyháztól 
jön?" Ezt már nem tagadhatom,rde 
nem is fűzök hozzá túl sokat. Ügy 
látszik, egy kicsit megnyugodott, de 
még mindig gyanakszik: „Nincs 
pénzem” -  mondja. „Ez ingyen 
van." Még mindig nem hagyja any- 
nyiban a dolgot: „Mérgezett?” 
„Nem, egészen jó" -  biztosítom sza
bódó embertársam — „kóstolja meg, 
majd meglátja!” O azonban nem 
meri. „Nem hiszek neked. Nem tu
dom elhinni, hogy ingyen adnál ne
kem kávét, minden fenntartás nél
kül! Itt élek már harminc éve, de 
még eddig soha senki nem adott ne
kem semmit csak úgy. Valami bűz
lik nekem ebben!"

Teljesen bizalmatlan velem szem
ben. Azért mégis teletöltök egy csé
szét kávéval, és odanyújtom neki. 
Kicsit habozik, majd elveszi. Kor
tyol egyet, és megállapítja, hogy 
iható. Aztán kiissza a maradékot.

meggyalázták és végül keresztre fe
szítették. A történet folytatása sem 
maradt el, ugyanis a csővári ifjúság 
azzal viszonozta ezt a szép ajándé
kot, hogy húsvéthétfőn -  szintén 
egy színdarabban -  előadta Jézus 
feltámadását a penci evangélikus 
templomban. A gyülekezet nagy 
szeretettel fogadta a darabot. Az 
istentisztelet végén Urbán Tibor 
felügyelő megköszönte nekünk a 
szereplést. Igen meghatóan fejez
te ki örömét, amiért a két gyüle
kezet ilyen szoros kapcsolatba 
került egymással. Elmondta, 
hogy nagyon szeretné, ha ez a 
közösség így maradna, sőt, még 
inkább erősödne a kapcsolat. 
Tudvalevő ugyanis, hogy régeb
ben nem volt ilyen jó  kapcsolat 
a két gyülekezet között. Most, 
hogy úgy érezzük, szükségünk 
van egymásra, sokkal örömtelib
bek a hitben együtt töltött órák, 
mert rájöttünk arra, amit ez az 
ige is m ond: „Egymás terhét 
hordozzátok, és úgy töltsétek be 
a Krisztus törvényét!" (Gál 6,2).

Még egy igen jelentős ese-

Tőrt énét a térről
A csésze üres, meglepett ábrázattal 
bámulja.

Ebben a pillanatban valami tör
tént. Érezhető a levegőben. Olyan, 
mint mikor tűt szúrnak egy felfújt 
léggömbbe: kipukkad. Új barátom 
szívéből, onnan, egészen mélyről, 
belülről erős érzések törnek föl. 
Mindaz, ami oly sok időn keresztül 
lefojtva, elnyomva, korlátok közé 
szorítva élt benne. A szavak bukfen
cet hányva, mohó vággyal törnek fe l  
belőle, hogy mindent elmondjanak, 
elbeszéljenek. Mindent, ami elrej
tett_ volt annyi éven át.

És ö egyszerűen most elmondja 
nekem az élettörténetét. Nekem, egy 
teljesen idegen embernek! Még soha 
nem mesélte el senkinek. Mélyen 
megérint az élettörténete. Amint be
fejezi, a társa kezd rá az övére, 
ugyanolyan hévvel, lendülettel. Egy 
órával később, két ember élettörté
netével és bizalmával a szívemben 
ülök a pádon, amikor egy harmadik 
testvérem tűnik fö l  a színen.

Amolyan éjszakai pillangó, aki 
sok ideje már egyre csak száll egyik 
férfitől a másikig. Igazi szeretet, 
meghittség, öröm nélkül. A festék  
az arcán elmaszatolódva, csíkokban 
folyik lefelé -  nemrég esett egy kis 
eső. Kicsit úgy néz ki, mint egy csí
kos zebra ezzel az ábrázatával. Né
hány lépésnyire tőlünk megáll, rám 
néz, és kérdi: „Van egy kis konya
kom otthon, nem jössz velem?” 
Nem lelkesedek túlzottan az ötle
tért. Inkább idehívom a padunkhoz. 
„Gyere, csatlakozz a társaságunk
hoz! Kérsz kávét és szendvicset?”

Meglepetten néz rám, aztán hir
telen odarohan a pádhoz, átöleli a 
nyakam, arcon csókol, úgy hogy az 
én képem is tiszta maszat lesz. Soha 
nem felejtem el ezt a váratlan, igazi 
csókot. Leül a kemény, felázott

ményt kell megemlítenünk a cső
vári gyülekezet életében: Kovács! 
Beáta testvérünket húsvétvasár- 
nap beiktattuk a kántori tiszt-; 
ségbe egy ünnepi istentisztelet 
keretében. Beátáról érdemes tud
ni azt, hogy igen aktívan kiveszi 
részét a gyülekezet életében. 
Többek között ő vezeti az ének
kart és a gyermekek énekkarát 
is. A fóti kantorképzőben eltöl
tött 7 év után megszerezte a 
kántori oklevelet és most már 
hivatalosan kántorizálhat a cső- i  
vári gyülekezet templomában. '  
Pál apostol ezt írja: „A Krisztus- i 
nak beszéde lakozzék ti bennetek i 
gazdagon, mindéf bölcsességben, 
tanítván és intvén egymást zsoltá
rokkal, dicséretekkel, lelki éne
kekkel, hálával zengedezvén a ti 
szivetekben az Úrnak. És min
dent, amit csak cselekesztek szó
val vagy tettel, mindent az Úr Jé
zusnak nevében cselekedjétek, há
lát adván az Istennek és Atyának 
Ő általa." (Kol 3,16-17)

Petrovicz Erika 
(ifjúsági tag, Csővár)

földre, a lábam mellé. Issza a kávét, 
és meséli az életét -  három vele 
szemben ülő, ismeretlen embernek. 
Elmondja, miért sétál az utcán, s 
hogy miért kényszerítették őt ebbe, 
amit egyáltalán nem akart, elmond
ja, miért jö tt ma este ide, és hogy 
mik a vágyai és álmai. Ahogy me
sél, peregnek a könnyei. Egy 
könnycsepp a piszkos cipőmre hullt. 
Megragadja a lábam, és ráhajtja a 
fejét. Kínosan érzem magam.

Hirtelen eszembe ju t Mária 
Magdalából, aki így mosta meg a 
Mester lábát egykor: Soha nem 
hallottam még ilyen élettörténetet, 
mint amilyen ezé a lányé volt. Éle
tem végéig emlékezni fogok rá. 
Még mindig ott ül a lábamnál, szi
pog, tölt magának még egy kis ká
vét, és részese ennek a „speciális” és 
egészen szokatlan partinak -  egy 
tér közepén, valahol a világminden
ségben. Csak beszélünk és beszé
lünk. A szavaknak nem lehet meg
álljt parancsolni. Halljuk egymás 
szívdobbanását. Az idő megáll efö
lött a kis oázis fölött. Senkinek sem 
akaródzik elindulni. Érzem, ahogy 
jelen van közöttünk Isten.

A nap azonban piros sugaraival 
előtűnik a sötét háztetők mögül, a 
hajnal hirdeti az új nap kezdetét. 
Fáradt, sűrűn lecsukódó szempil
láink arra kényszerítenek, hogy bú
csút mondjunk egymásnak — egy 
csodálatos éjszaka után, egy talál
kozás ígéretével a szívünkben. Ve
szem a biciklimet, és indulok. 
Könnybe lábadt szemmel és remegő 
szívvel érzem azt a nagy örömöt, 
ami teljesen eltölt ott belül. Imád
kozom. Elsuttogom Neki új bará
taim nevét, aki láthatatlanul bár, de 
velünk volt ezen a különös nyári 
éjszakán.

Hans-Erik Lindström

A BORNEMISZA PÉTER TÁRSASÁG 35 ÉVES JUBILEUMA
Bécs, 1995. május 7.

Előző számunkban írtunk a Marosvásárhelyi Nem
zeti Színház Magyar Társulatának bécsi előadásáról, 
Bornemisza Magyar Elektrájának bemutatójáról. Ez 
az előadás volt bevezetője a vasárnap tartott évfordu
lós emlékezésnek.

Először a bécsi ágostonrendiek templomában tar
tott a Magyar Lelkigondozó Szolgálat ünnepi isten
tiszteletet, egyházzenei számokkal kiegészítve. Az or
gonánál Csiky Csaba szolgált, aki Marosvásárhelyről 
érkezett. Az istentisztelet keretében saját művének, 
Cantio optima-nak ősbemutatójára is sor került. Éne
kesek voltak Antal Agnes és Kónya Lajos (Graz), 
citerán kísért Antal Imre, a Szabó-quartett (Klagen
furt) Haydn-számokat játszott.

Az igehirdetés szolgálatát Szépfalusi István végezte, 
arról az igéről beszélt, amely az Elektra első kiadásá
nak címlapján is szerepelt, tehát Bornemisza textusát 
vette át. Lk 6,25/b. verse alapján szólt: „Boldogok, 
akik most sírtok... mert akik most nevettek, sírni 
fogtok.” Bornemisza prédikációinak visszatérő gon
dolatát idézte, amikor az erőtlenek és erősek, a szegé
nyek és gazdagok ellentétét hozta fel. A jajok végzetes 
tartozéka a tegnapelőttnek a visszasirása. A jó  ügy 
érdekében többféléképpen lehet és kell cselekedni, -  
ezt Bornemisza bécsi tartózkodása és élete példázza.

Az istentisztelet egy katolikus templomban zajlott 
le, mert a maga idejében Bornemisza is ebbe a temp
lomba járt istentiszteletre. Erre mutatott rá köszönté
sében P. Johannes Steinbach OS A, a rend priorja. Az 
ünnepi istentisztelet után a gyülekezet a szomszédos 
Pálffy-palota Beethoven termébe vonult át, ahol iro
dalmi gálaest keretében méltatták a Társaság 35 éves 
évfordulóját.

A gálaest elején három PEN Klub elnök mondott 
köszöntést és méltatást. Gálfalvi Zsolt (Bukarest), a 
romániai klub nevében kiemelte, hogy e műhelyekre 
szüksége van az egyetemes és az európai kultúrának. 
Hubay Miklós (Budapest) a magyar klub nevében 
megemlítette, milyen nagyszerű,.hogy több, mint 350

év múltán előkerült az Elektra (1923-ban Gothában), 
így győződhetünk meg arról, hogy megelőzve Shakes- 
peare-t, Bornemisza már 1557-ben irodalmat művelt 
a dráma terén -  mégpedig magyar nyelven. Giese 
Alexander, az osztrák klub elnöke az Elektra mai 
jelentőségét emelte ki és így foglalta össze: „az emberi 
élet: szabadság, szükségszerűség és végzet.” A mű 
pedig nem egyedien csak magyar irodalmi esemény, 
hanem beletartozott és ma is beletartozik az európai 
kultúrtudatba. Mindig is létezett európai örökség.

Nagy tapssal üdvözölte a közösség dr. Erhard Busek 
volt alkancellár, parlamenti képviselőt, aki arról beszélt, 
hogy közép-európai térségünkben mindig is szükség volt 
a „más nyelvek és kultúrák szívbeli megértésére”. Auszt
riában nincs „idegen” nyelv, hanem „sok” nyelv van. 
A nyelv mondanivalója a szívből jön és szívtől szívig 
megy. Nyitottság nélkül nincs híd a kortársakhoz.

A Bornemisza Péter Társaság 35 éves működéséről 
ünnepi kiadvány jelent meg Találkozások Európával 
címen, ezt mutatta be Szépfalusi István, jelezve, hogy 
Magyarországon a Könyvhéten, június 2-án hozza 
forgalomba a Magvető Könyvkiadó a kötetet. (Ke
ressük a pavilonjukban!) Az album kiadásához a ma
gyar Nemzeti Kulturális Alap és az osztrák Szövetségi 
Kancellária támogatással járult hozzá.

A köszöntések sorában dr. Fodor Gábor művelődési 
miniszter akadályoztatása miatt, képviseletében dr.

Egyed Albert, az Etnikai és Nemzetiségi Kisebbségi 
Főosztály osztályvezetője üdvözölte a Társaságot es 
felolvasta a miniszter levelét. Magyarországi Evangé
likus Egyházunk köszöntését dr. Harmati Béla püs
pök -  táviratban küldte el. Ezt az istentiszteleten 
elhangzott hirdetésben olvasta fel Szépfalusi István, s 
ebben a püspök az ausztriai magyarok között végzett 
lelki és szellemi, irodalmi tevékenységet egyaránt 
megköszönte.

A gálaest zenei részében itt is a Szabó-quartett sze
repelt. Takács Jenő (Siegendorf) Szerenádját, és Kis- 
kamoni-Szalay Miklós (Bécs) 1. vonósnégyesét adták 
elő.

A gálaest második részében Kászoni Zoltán a Tár
saság elnöksége nevében köszöntötte Kányádi Sándor 
(Románia) költőt, aki az 1995. évi Herder díjat nem
régen vette át Bécsben. 0  ugyanezen a helyen tartotta 
1967-ben az első romániai magyar irodalmi estet. 
Akkor írt versével -  melyet Szépfalusi Istvánnak írt -  
és egy korábbi -  az ágostonrendiek templomát idéző 
költeményének felolvasásával (Halottak napja Bécs
ben) válaszolt a közönség ünneplésére.

A gálaest után Bécs város polgármestere koktél -  
fogadást adott a Rathauskellerben az ünnepi vendé
gek, a Bornemisza Péter Társaság elnöksége és mun
katársi albizottsága számára.

Tóth-Szöllős Mihály

Új versek és himnuszfordítások
Nem a külső idő remegtet, 
amikor fá zik  a szív, a lélek.
Ki figyel ránk, a szépre, a jóra, 
ha igazat mondani vétek.

(Új március)

Boldog ünnepet, hazám! címmel jelent meg a napok
ban Csanád Béla hatodik verseskötete: Új versek és him
nuszfordítások. Sorsballadák -  írja a szerző, -  de milyen 
sorsballadák?

Nem így jelölted meg az ezredévet, 
ahogy mi élünk, rontó példaként.

Európa keleti közepében, 
amelynek őre volt és büszkeség 
e nép, példája ősi küldetésnek, 
melyet az Űr a népeknek adott, 
hogy bizonyságot tegyenek Fiáról, 
az emberségről s mindenről, m i szép, 
ami nemes és bátor tiszta eszme, 
hogy minden jó  itt otthonra találjon, 
ne bántsa magyar soha a magyart 
s az idegent barátként megbecsülje...

Megdöbbentő, valós tiszta sorok követik egymást 
„Hol vagy István király?" (Egy XX. századi végvári lan
tos éneke 1944-ben) című versében, szomorúan igaz sza
vak. Jó, hogy az a belső optimizmus, a megtörhetetlen hit 
az utolsó három sorban mégis biztatást ad:

Támadj fe l újra bennünk Krisztusunk, 
kinek országát százszor megtagadták, 
gyöngék vagyunk megvédeni magunk!
És lesz még ünnep, százezerszer ünnep 
és boldog nép, mely ünnepelni tud, 
ha Veled küzdünk s Veled maradunk!

Emlékezve Ady soraira, teszi fel a kérdést a „Kórházi 
hajnaliban:

Hiába itt meg ott
négy-öt magyar ha összehajol,
s szomorúan csak kérdezi:
M iért is, ja j, miért is?

Nehéz válogatni a dallamos, de gyötrő, mélyreható 
sorokból!

Késő siratni m últat és jövőt, 
ha semmit sem tettél, hogy jobb legyen.
Ha rab maradsz, magadnak rabja bár,
csak börtönöd lehet a végtelen... (Késő siratni)

Hasonló hangvételű verseit olvashatjuk „A templom 
misztériuma” fejezetben. Nagy értéke a könyvnek a „ma
gyarországi zsolozsmafordítások”. Nem véletlen a könyv 
bemutatásakor elhangzott mondat, hogy Babits után 
Csanád Béla latin fordításai következnek.

Végigolvasva a „Boldog .ünnepet hazám” szép sorait, 
tegyük fel a kérdést a szerzővel együtt'.'

Remény forrása voltál, 
emlékek kútja lettél.
M i lenne, hogyha újra 
igaz magadra lelnél.

\ Schelken Pálma



Háromszor választották esperesnek
Búcsú az esperesi szolgálattól

Bárány Gyulát, a Győr-Soproni Egyházmegye esperesét egész szolgálati 
útja ehhez a megyéhez köti. 1949. szeptember 18-án avatta lelkésszé 
Thúróczy Zoltán püspök. Két év kissomlyói segédlelkész szolgálat után 
Kisfaludra került. Ezt követően a répcelaki missziói intézetet vezette, 
ahonnan 1953-ban Kisbabotra ment. A következő szolgálati hely Beled, ide 
1971-ben került. Itteni szolgálati évei alatt választották esperessé 1977- 
ben. 1980-ban Győrbe helyezi át esperesi székhelyét. Itt szolgál azóta is. 
Nyáron jár le harmadik hatéves ciklusra szóló esperesi megbízatása, amit 
nem kíván meghosszabbítani. Az esperesi szolgálattól igen, de a lelkészi 
szolgálattól nem búcsúzik.

-  Melyek voltak lelkészi és espe
resi szolgálatának legjelentősebb 
eseményei?

-  Nehéz a választás, de minden
képpen kiemelkedő helyet foglal el 
a sorban a bodonhelyi templom és 
a kisbaboti lelkészlakás építése. 
Beleden pedig teljes templom- és 
parókiafelújítást végeztünk. Szép 
időszakot jelentettek ezek az épít
kezések, mert a közös munka kö
zel hozta a lelkészt és a gyülekeze
tét.

-  Hogyan értékeli esperesi szol
gálatát ?

-  Egyházmegyém és egész egy
házunk életét a nagy változások 
jellemezték. Weltler Rezső korábbi 
esperes harmincéves szolgálata 
alatt nem volt annyi lelkészválto
zás, mint az én esperességem alatt. 
Közel negyven lelkészválasztást 
bonyolítottam le. Egyházunk pe
dig 1989-ben a rendszerváltást kö
vetően került teljesen új helyzetbe. 
Fontos helyet foglaltak el szolgála
tomban az esperesi vizitációk. Há
rom-négy évente látogattam meg a 
gyülekezeteket. Kedves emlékeket 
ébresztenek bennem ezek a látoga
tások. Nem szeretném kihagyni azt 
a fontos tényt sem, hogy én mindig 
gyülekezeti lelkész is maradtam. 
Ez lényeges eleme volt szolgála
tomnak.

-  M i volt a legszebb és legnehe
zebb része esperesi szolgálatának?

-  A legszebb pillanatai azok 
voltak, amikor egy-egy szép gyü
lekezeti ünnepen vehettem részt. 
Megható volt a gyülekezeteket 
járva azt tapasztalni, hogy mi
lyen megbecsüléssel fordultak a 
gyülekezeti tagok a lelkészek 
szolgálata felé. Mindig, még a 
legnehezebb időkben is számo

sán voltak olyanok, akik szívü
kön viselték evangélikus egyhá
zunk sorsát és segítségükkel tá
maszai voltak a lelkészeknek. 
Hálával és örömmel gondolok 
közvetlen munkatársaimra is. 
Mindenekelőtt feleségemre, aki
vel mindenben együtt voltunk. 
Azután Kozma Istvánra és egy
házmegyei felügyelőmre, Pócza 
Zoltánra, aki kezdetektől társa
im voltak. A legnehezebb része 
szolgálatomnak a rendszerválto
zások utáni nagy változások fel
dolgozása volt. Az egyház súlyá
nak növekedésével lényegesen 
nehezebb és sokrétűbb lett az es
peres feladata. Sokszor kell ön
álló döntést hozni és a felelősség 
nem hárítható át másra.

-  Milyennek látta a Győr- 
Soproni Egyházmegyét?

-  Mint esperes, nem lehetett pa
naszom az egyházmegyére. Orszá
gos viszonylatban a maga huszon
öt aktív lelkészével a nagyok közé 
tartozik. A fraternitás hiányát ér
zem néha, de ez azzal magyarázha
tó, hogy nagy volt a lelkészválto
zások üteme. Nehéz úgy összerá
zódnia egy közösségnek, hogy új és 
új lelkész érkezik az egyházmegyé
be.

-  Milyen érzésekkel búcsúzik es
peresi szolgálatától?

-  Örömöt, hálát és szomorúsá
got érzek. Örömöt, hogy szép és 
változatos életet adott nekem a há
rom ciklus 18 esperesi éve. Hálát, 
hogy olyan egyházmegyét adhatok 
át utódomnak, amelyik életképes. 
Végül szomorúságot, hogy egy út 
végére értem.

Kiss Miklós

Fájó ellentmondás
Sem a római katolikus egyház 

belügyeibe, sem a cseh társadalmi 
eseményekbe nem kívánunk be
avatkozni, amikor nem tudjuk szó 
nélkül' hagyni - Jan Sarkander je
zsuita szerzetespap kanonizációját 
á'csehoíszági pápalátogatás során.

Egyfelől nagyrabecsüljük, hogy 
II. János Pál pápa a II. Vatikáni 
Zsinat szellemében bocsánatkérés
re határozta el magát a nem római 
katolikusok iránt elkövetett vétke
kért a cseh történelem folyamán, 
sőt kijelentette, hogy a római egy
ház is megbocsát az ellene elköve
tett bűnökért, másfelől a látogatás 
szinte fő céljának tekintette Jan 
Sarkander szentté .avatását. Ter
mészetesen, nem a XIII. században 
élt, betegekkel és szegényekkel oly 
sok jóttevő L. Diesleva nemesasz- 
szonyra gondolunk, akit a római 
egyház szintén most sorolt szentjei 
közé, hanem az ellenreformáció 
idején harcos, erőszakos személy
re. Akit pl. a magyar római katoli
kus egyháztörténeti könyvek meg 
sem említenek...

Az elmúlt félévben négy olyan 
nemzetközi, felekezetközi konfe
rencián vettem részt (Bécs, Genf, 
Purkersdorf, Berlin), ahol a jelen
lévő cseh és szlovák testvérek min

den alkalommal fájdalommal és 
némi zavartsággal említették a ké
szülő pápalátogatás akkor még 
tervbe vett -  azóta megtörtént ese
ményét. A protestáns egyházak 
egyöntetűen sérelmezik, hogy ép
pen a tolerancia évében, és a jó  
irányban fejlődő ökumenikus kap
csolatok idején kerül sor egy ese
ményre, amikor egy már-már fele
désbe merült római katolikus el
lenreformátor szentté avatásban 
részesül. Szimbolikus cselekedet1- 
nek minősítették, de vajon mit jel
képez ez az ellentmondást sejtető 
aktus? -  Nem véletlen, hogy Jan 
Smetana, a cseh protestánsok 
egyik vezető embere nem vett részt 
az ökumenikusnak hirdetett talál
kozón! -  Valóban, mi is értetlenül 
állunk szemben ezzel a kanonizá- 
cióval. Miért kellett ennek és éppen 
most történnie?

Dr. Hafenscher Károly

A Z EV A N G ÉLIK U S 
K Á N T O R K É P Z Ő  IN T É Z E T

igazgatótanácsa május 4-én ülést tar
tott, melyen Trajtler Gábort saját 
kérésére felmentette az intézet igaz
gatói tisztéből. Az intézet vezetését

Bencze Gábor gimnáziumi tanár, a 
Budapest-kelenföldi gyülekezet kar
nagya vette át. Az igazgatótanács 
határozata értelmében a kántorkép
zés változatlanul a fóti Mandák Ott
honban az eddigi rendszerben, nyári 
és téli tanfolyamokon történik.

F E L H ÍV JU K
olvasóink figyelmét arra, hogy a Ma
gyar Bibliatársulat „A Biblia kincsei
ből vegyél!” című 12 részes videoso- 
rozatát bemutatja a Magyar Televí- 
zó 2-es programja. Ez idő szerint az 
első három rész adásának időpontja 
ismert: június 25, július 23, augusz
tus 27. E mindig vasárnapra eső 
program 10.30-kor tekinthető meg a 
TV2-n. A két kazetta megvásárolha
tó, vagy utánvéttel megrendelhető a 
Magyar Bibliatársulat címén: 1113 
Budapest, Bocskai út 35. (Ára: 
4600,- Ft). Kapható az Evangélikus 
Sajtóosztályon is, az Evangélikus 
Könyvesboltban (1085 Üllői út 24.)

ZENÉS ÁHÍTAT 
június 9-én, pénteken 18 órakor 

a Deák téri templomban 
a Kouvolai Sonus Kamarakórus 

közreműködésével 
Orgonái:

Pekka Ainali

Evangélikus É let 1995. júniu s  4.

„E L JÖ N  H O Z Z Á T O K  A S Z E N T L É L E K  ÉS TANÚ IM  LESZTEK ...

. . .  Jeruzsálemben!”
A Feltámadott azt hagyta meg 

tanítványainak, hogy ne távozza
nak el Jeruzsálemből. De nem 
szótlan-tétlen meghunyászkodásra 
buzdította őket, hanem ígéretet 
adott, hogy eljön a vigasztaló 
Szentlélek és erőt kapnak a szólás
ra, a tanúskodásra. Mert tanúul 
rendelte őket. Mondják el az 
öröm hírt: Mesterük nem maradt a 
sírban, feltámadott!

Ez a tanúságtétel nem lehetett 
könnyű ott, a „tett-helyen” , ahol 
minden, de minden az emberek 
szeme előtt játszódott le. Ahol áll
tak a keresztek és középütt a názá
reti Jézusé. Ahol ismerhették ari- 
máthiai József kertjét és a temetke
ző helyet. És ahol még inkább is
merték a tanúkat, azt a néhány 
férfit, aki követte a Názáretit. Ta
núskodni Jeruzsálemben bizony 
nem lehetett egyszerű és veszélyte
len, hanem -  amint később ki is 
derült -  bizony nagyon kockáza
tos. A tanúskodás a görög mártű- 
ria szó értelmében valósággal a 
mártírsággal járt együtt. István 
diakónus az életével pecsételte meg 
tanúvallomását: megkövezték.
Mert mártír az, aki mindent latba 
vet, önmagát is kész feláldozni 
azért, amiről tanúskodik.

Igen, Jeruzsálemben az üldözők 
központjában, a főpapság székhe
lyén, a föltámadás forró közelségé
ben vállalni a küldetést, a jézusi 
megbízatásig: ez a misszió mártir- 
sággá lett.

A Feltámadott nem azt m ondta: 
menjetek először a görög világba, 
a pogányok közé, vagy a messzi 
szigetekre, ahol senki sem ismer, 
hanem világos egyértelműséggel 
küldött: kezdjétek itt, itthon, Jeru
zsálemben. És a tanítványok értet
lenül ugyan, de engedelmeskedtek. 
Együtt maradtak Jeruzsálemben.

Hol kezdjük mi a tanúságtevést? 
Hol tegyünk bizonyságot hitünk
ről? Kérdezhetném így is: hol kez
dődik a misszió? ODAHAZA -  
otthon, a legszűkebb családi kör
ben. Ott, ahol jól ismernek, ahol 
látják életünket, s ahol nem játsz
hatjuk meg magunkat, nem szí- 
nészkedhetünk. Ott, ahol éppen 
ezért a legnehezebb hitünk lénye
géről, reménységünk távlatairól, 
szívünk meggyőződéséről, vagy a 
szeretet győzedelmes erejéről val
lomást tenni.

A misszió ott kezdődik, amikor 
a hívő, bibliás nagymama kinyitja 
a bibliát, az énekeskönyvet unoká
ja kiságya mellett. Amikor az ige 
által hitre jutott fiatal elmondja 
beteges, tán megkeseredett, erőtlen 
nagyapjának a jézusi szót: „Aki 
hisz énbennem, ha meghal is él!” 
A Krisztus-tanúság ott kezdődik, 
amikor diáktársaknak, munkatár
saknak úgy szólunk békességről és 
megbocsátásról, lelki erőről és az 
imádkozás áldásáról, hogy maga
tartásunkkal nem cáfolunk rá a 
szóra, a tanúságra. Amikor ellen
kezés, vagy csúfolódás ellenére 
csendesen és merészen mégiscsak 
imádkozunk a másképpen- 
gondolkozókért. Kunst Irén, egy

házunk Kínában szolgáló misszio
náriusa 33 éves koráig itthon vé
gezte csendben munkáját: gyerme
kek, szegények, iszákosok között. 
Akkor érett meg arra, hogy kínai 
pogányok között hirdesse Krisz
tust.

Valaki megkérdezte: énekelhet
jük-e melldöngetően Luther éne
két a mártír-sorsról: „Kincset, éle
tet, hitvest, gyermeket, mind elve- 
hetik...” (Ekv. 254) Hiszen mi 
mindezeket megtartani akarjuk! 
Mit kíván Isten ma tőlünk? Mit 
tudunk odaadni, feláldozni hitün
kért? A tanú: mártír. Ki képes ezt 
vállalni? Honnét van ehhez ener
gia, bátorság, állhatatosság? A ta-

Mikor kezdődik az istentiszte
let? 9-kor, 10-kor, vagy 11-kor? 
Vagy minden esetben negyed óra
húsz perccel később, amikor a fő
ének bevezeti a prédikációt. Ami 
előtte van lényegtelen, csak fölös
leges időhúzás. Térjünk mindjárt a 
„tárgyra”, nem kell sokat cifrázni?

Sokan úgy gondolják, hogy a 
liturgia az a szükséges rossz, amit 
kénytelen elviselni az, aki ponto
san érkezik az istentiszteletre. A li
turgia szükséges, hiszen mederben 
tartja a dolgokat, nem hagy össze
visszaságot, rendetlenséget, de az 
igazi, a fontos rész mégis a prédi
káció.

A liturgia -  a mienk, evangéliku
soké is -  több ezer éves elemeket 
tartalmaz. Nem lehet más ez, mint 
valamiféle megcsontosodott, múlt 
levegőjét idéző, az élettől nagyon 
távoli forma?

Pünkösd van, s most a Szentlé
lek munkája nyomán arról beszé
lünk, ami élő, ami megelevenedik, 
ami tele van tűzzel, azaz: él. Lehet 
egyáltalán egymás mellé tenni e két 
szót: liturgia -  élet?

Igen lehet. Mert minden félreér
téssel szemben, minden rossz be
idegződés ellenére, minden torzult 
gyakorlat dacára vallom és hirde
tem: a liturgia tele van élettel, a 
liturgia élő, a liturgia életet teremt. 
Ezt kellene, ezt lehetne megérte
nünk most a pünkösdi időben. 
A 'Szentlélek csodálatosan fantá
ziagazdag munkája számtalan esz
közt fel tud használni arra, hogy 
megszólítson, megtisztítson és 
Krisztus tanítványává téve, Isten
hez vezessen.

Aki egyszer belekóstolt a litur
gia igazi ízébe, az már átélte, hogy 
micsoda erő áradhat belőle; aki 
egyszer már igazán hatása alá ke
rült egy liturgikus istentisztelet
nek, az tudja, hogy milyen áldás 
fakad az imádságnak, éneklésnek, 
olvasmányoknak, csöndnek ki
kristályosodva megszabott állan
dó, de nem merev rendjéből.

Az állandó, minden istentiszte
leten előkerülő részek a biztonsá
got, az otthonosságot jelenthetik; 
ugyanakkor nevelnek arra, mi az, 
ami kihagyhatatlan az Istennel va
ló beszélgetésünkből. A változó ré
szek éreztetik, hogy nem az időből

nítványok sem indultak azonnal. 
Megvárták, míg betelt Jézus ígére
te: Amikor eljön a Szentlélek, bi
zony erőt vesztek és tanúim lesz
tek! A Szentlélek nemcsak „feltü
zel”, biztat a hitvallásra -  a Szent
lélek ERŐT is ad ehhez. Az első 
pünkösd óta ez az Egyház örven
detes tapasztalata. Sok mindent 
nem tud az egyház népe -  de erőt 
kap felülről. És ez az erő ma is 
megújíthat, képessé tehet a tanús
kodásra, ha kell, a mártírságig is. 
Erre az erőre van szükségünk, 
hogy az Egyház Krisztus-tanúként 
engedelmeskedjék ma is.

kiesve, életidegen mondatok hang
zanak el, hanem az adott időszak
ban, életünk konkrét ügyeivel -  
örömével és bánatával, kéréseivel 
és köszönő szavával -  állunk az 
Isten elé.

A liturgia csodálatos ajándéka a 
közösség is. Nem csak az igaz, 
hogy nem lehet magányos keresz
tény életet élni, s a hitnek szüksége 
van testvérekre, hanem az is, hogy 
egy adott közösség nem szakadhat 
ki a nagy egészből, a test tagjai 
nem szakadhatnak el a testtől. 
A liturgia közösségbe állít, hiszen 
együtt imádkozunk, együtt száll az 
ének hangja, együtt hallgatjuk, s 
próbáljuk megérteni az Isten sza
vát. S közösségbe állít úgy is, hogy 
érezhetem, az egész család együtt 
van: Magyarországon és Német
országban, Amerikában és távoli 
keleti vidékeken. A liturgia össze
kapcsol. S ahol közösség van, ott 
élet is van. S a liturgia összekap
csol azokkal is, akik „előremen
tek” ; nem csak azért, mert egykor 
ők is belekapcsolódtak a nagy fo
lyamatba -  a kereszténység hité
nek kétezeréves gyakorlásába, ha
nem azért, mert hitünk szerint (a 
Jelenések könyve milyen szépen 
szól erről) odaát nem szűnik meg 
az éneklés, az Isten-dicséret. Aki 
részese lehet itt az istentiszteletnek, 
az már megkóstolja az Isten népé
nek kiteljesedő (örök) életét. így 
lesz eggyé Isten földön vándorló 
népe, s a már „megérkezettek” se
rege. Ahogyan csodálatos énekünk
-  „Hány hívő érte el az égi célt...”
-  m ondja: Fenn zeng az ének, lenn 
még könny pereg, míg Krisztus 
napja győz az ég felett, és akkor 
eggyé lesz a két sereg... Jő minden 
tájról együtt énekel, és együtt uj
jong, együtt ünnepel...

A mai, ünnepeit is nehezebben 
megélő embernek nagyszerű aján
dék lehet a liturgia. Ne adjuk fel a 
próbálkozást, akkor is, ha esetleg 
eddig üres, lényegtelen része volt 
számunkra az istentiszteletnek. Li
turgia és élet összefügg. A liturgia 
élő és eleven lehet -  főiünk függ: 
úgy gyakoroljuk, úgy formáljuk, 
úgy fogadjuk, hogy a Szentlélek 
munkaterülete; Isten Lelke meg
eleveníti és áldássá teszi.

Ifi. Hafenscher Károly

Id. Bencze Imre

Liturgia -  élet -  liturgikus élet

I

P ünkösd i szo ká so kpünkösd a húsvét függvényében mozgó ünnep, így 
pünkösdvasárnap ideje május 10-június 13 között 

lehetséges.
Miután pünkösd többnyire május hónapra esik, nem 

véletlen, hogy számos ősi keresztyénség előtti tavaszi 
hagyomány őrződött meg az egyházi ünnephez kapcso
lódva.

Évszázadokon át nagyon sok olyan régi szokásról 
értesülünk, melyeket különösen a protestáns prédikáto
rok tilalmaztak. Például a c s e t n e k i  e v a n g é l i k u s  
z s i n a t  1594-ben így rendelkezett: „Pünkösd napján 
régi szokás szerint királyt választani, táncolni és játsza
ni mindenkinek megtiltatott." Csikkozmáson 1692-ben 
hozott egyházi rendelkezés értelmében: „Eleitől fogva 
régi időben is mindenkor tilalma volt a sátoros ünnepe
ken való táncolásnak, királynéasszony ültetésnek, mely 
pogányoktól maradott szokás ezután is tilalmas."

1770-ben pedig T e s s e d i k  S á m u e l  szarvasi 
evangélikus lelkész a májusifák templomba való bevite
lének tilalmáról számolt be:

„Beszüntették az ún. májusi vagy pünkösdi fá k  felál
lításának szokását. A tanítók tanítványaik segítségével 
ősidők óta fáka t szoktak kivágni pünkösd előtti napon 
a kertekben és szőlőkben, s azokat nagy zenebonával 
a templomba vitték, hogy a sok ember számára amúgy 
is egészségtelen templomi levegőt még jobban elront
sák! Mily szorongó, aggódó lélekkel ülhetett pünkösd
kor az áhítatos faültető a levegővel megtöltött temp
lomban, s mint fürkészte kémlő szemekkel az ott álló 
májusi fá k a t! Egyszerre csak elborult szeme és arca, 
amint szép karcsú gyümölcsfákat pillantott meg azok 
közt és végül saját három-négy éves szépen gondozott 
oltványaira ismert... Oda volt egész pünkösdi áhítata, 
nem gondolt másra csak szemei előtt a templomban álló

hozó, gyalázatos pünkösdi játékot, ezt a legsötétebb 
századokba illő ostobaságot Szibériába kívánta.”

Amint látjuk, Tessedik Sámuel, a tudós evangélikus 
szarvasi pap tiltotta a zöld ágak bevitelét a templomba, 
másutt azonban napjainkig szívósan fennmaradt a régi 
hagyomány:

A Tápió mentén Mende községben az evangélikus 
templomban pünkösd szombatján elhelyezett fáka t fe l
szalagozva, fehér kendőkkel díszítik, az asszonyok és 
a férfiak padja előtt. Az ollárkeritést virágokkal díszí
tik, főként pünkösdi rózsával.

A XVII. századi evangélikus zsinat még megtartandó 
szokásként rendelkezik arról, hogy a diákok pünkösd
kor zöld gallyakkal ékesítsék fe l  a szent épületeket. Ez 
azonban ne lövöldözéssel vagy más szertelenséggel tör
ténjék, hanem énekléssel.

A tavasz jelképét, a zöld ágat, pünkösd hajnalán a 
lakóépületekre, istállókra is kitűzték. Volt, ahol ezzel 
a gonosz, ártó hatalmakat vélték elhárítani, de Európa- 
szerte a pünkösd szimbólumaként azzal a magyarázat
tal díszítenek a zöld ágakkal, hogy erre száll majd 
pünkösdkor a Szentlélek.

Gyakran pünkösdkor is szokásban volt a „zöldágjá
rás” is. Azaz a tavasz, a természet megújulásának jel
képe zésére zöld ágakkal vonultak végig a falun, a köz
ismert gyermekdallal: „Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecs- 
ke.”

A Fejér  m e g y e i  G yú ró  k ö z s é g b e n  az  
1 9 5 0 -es évekig élt a pünkösdhétfői zöldághordásnak 

jellegzetes helyi változata. A legények zöld füzfaágat 
vittek a lányos házakhoz, amit a lányok, menyasszo-

kendőkkel. A legények ezt azután lóháton vitték végig 
a falu utcáin, énekelve. Végül visszavitték a lányokhoz, 
akik behívták őket és megvendégelték.

Ismerős a szólás: „Rövid, mint a pünkösdi király
ság".

Többnyire lovasversennyel vagy más ügyességpróbá
val választott „pünkösdi király” hatalma általában egy 
esztendőn át tartott. Addig hivatalos volt minden mu
latságra lakodalomra, ünnepségre, ingyen ihatott a 
kocsmában. Hasonló királyválasztásról még a két vi
lágháború közötti időből is vannak leírásaink az ország 
különböző vidékeiről.

A konfirmálás kedvelt időpontja különösen a szlovák 
gyülekezetekben pünkösd volt, illetve húsvét utáni 
negyvenedik napra eső áldozócsütörtök, Jézus menny- 
bemenetelének ünnepe.

A már konfirmált legények ún. „legényavatása" a 
kocsmában történt. A profán „legényavatás" ideje sok
felé pünkösdkor volt, pl. Nagygeresden is. Ilyenkor 
borral vagy pálinkával öntötte le az avatandót az idő
sebb legények közül választott ún. „keresztapa". Ettől 
kezdve teljes jogú tagjává vált a legénybandának: részt 
vehetett a mulatságokon, udvarolhatott, kocsmába jár
hatott. _

A pünkösdi népszokások jellegzetes változatai az ún. 
„pünkösdölés” és a „pünkösdi királynéjárás".

A „pünkösdölök" lakodalmas menet mintájára vo
nultak házról házra. Énekünk az alábbi:

Mi van ma, mi van ma 
piros pünkösd napja.

a második napja.
András, bokrétás jól megfogd 
Lovadnak zabláját,
Hogy ne tipossa, ne tapossa 
A pünkösdi rózsát...

A szokás változatai főként az Alföldön és Észak- 
Kelet Magyarországon terjedtek el.

A Dunántúlon az 1960-as évek közepén még élő 
szokásként gyüjthettem a „pünkösdi királynéjárás"-t. 
Általában négy lány vezetett egy kisebbet házról házra, 
akit fehér ruhába öltöztettek, a fején koszorút viselt, a 
kezében kis kosarat vitt virágszirmokkal. A házaknál 
engedélykérés után énekeltek. „ M egho z ta  az I s 
ten p i ro s  p ü n k ö s d  napját.  . . ” kezdetű éneket. 
Gyakran énekelték „A p ü n kö s d n e k  j e l e s  n ap
j á n ,  S z e n t l é l e k  Is ten  kü l d ö t t e "  egyházi nép
éneket is. A megfelelő szövegrésznél: H in t s e t e k  
virágo t  az  I s t en  f i á n a k .  . . "  a kiskirálynő a 
kosarából virágszirmokat hintett. Az ének végeztével 
pedig két nagyobb lány magasra emelte: „Ekkora  
l egyen a k e n t e k  k e n d e r e !" felkiáltással. Ha 
valaki nem szívesen látta őket, annál leguggoltatták a 
kiskirálynőt, abban a hitben, hogy akkor annak a gazd- 
asszonynak majd nem nő meg a kendere.

Nemespátrói (Somogy megye) leírás az 1930-as 
évekből arra hivatkozik, hogy ebben a régi evangélikus 
kuriális községben ötven évvel azelőtt volt szokás a 
pünkösdölés. Itt a kiskirálynőt „cucorká"-nak nevez
ték. A házaiktól lisztet, tojást, sót, zsírt gyűjtöttek 
össze, végül az adományokat a cucorka házához vitték, 
meghívták az adakozókat is. Pogácsát, rántottál készí
tettek és együtt fogyasztották el.
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...egész Júdeábán"

Evangélikus Élet 1995. j ú n i u s  4.

„ELJÖN HOZZÁTOK A SZENTLÉLEK ÉS TANÚIM LESZTEK...

Ebben a mondatban Jézus világ
méretű munkaterve bontakozik ki. 
De így is nevezhetnénk: missziói 
munkaterve. Mégpedig, ahogyan 
erről már bizonyára volt szó: fázi
sokban, koncentrikus körökben. 
S ugyanebben a mondatban lát
hatjuk Jézus nagyon reális látását 
is: az ügynek lépésről lépésre kell 
haladnia. De benne van a mondat
ban Jézus világot átfogó és üdvözí
tő szándéka is. Realitás és világot 
átfogó látás együtt!

Pünkösd ünnepén, az egyház és 
a misszió születése ünnepén igy 
csendesedjünk el Jézus szavai fö
lött. Igen, igaz, ez az ünnep az egy
ház „születésnapja”. Hálát is ad
hatunk ezért. De ez önmagában 
kevés. Egyház és misszió együtt és 
egyszerre születtek. Legalábbis Jé
zus gondolatában, szándékában és 
szavában. És akarata valósulásá- 
ban is. Erről tanúskodik voltakép
pen a Cselekedetek könyve. 
A könyv felépítése ennek a mon
datnak megrajzolása, Jézus akara
tának teljesedése. Annak leírása, 
ahogyan megszületett az első gyü
lekezet Jeruzsálemben és ahogyan 
terjedt aztán Júdeábán. Ahogyan 
átcsapott a gyűlölt és ellenséges 
Samáriára is az evangélium tüze. 
És ahogyan szinte egy nemzedéken 
belül az egész akkor ismert világot 
behálózta az evangélium. Igen, 
egyház és misszió együtt vannak, 
édestestvérek, vagy pedig bajok 
vannak az egyházzal. Érdemes vol
na ezen is elgondolkozni éppen 
napjainkban. Ez a gondolat maga 
megérne egy meditációt, főképpen 
sok-sok csendes imádságot!

De mit jelent ma nekünk a mon
datnak ez a része: egész Júdeábán ?

Kétségtelen, a „Júdea” szó a zsi
dómisszióra is emlékeztet bennün
ket, Isten választott népére is, Izra
elre. A nagyon nehezen békét talá
ló, hazájáért küzdő, feszültségben 
élő és sokat szenvedett népre. Ez
zel a néppel kapcsolatban itt csak 

«egyetlen gondolatot kell kiemel
nem. Mi, keresztyének ezzel a nép- 

'jühf 'dialógusban vagyunk. Más 
szóval folyik a párbeszéd a zsidók 
és keresztyének között. Kell is ez, 
és megköszönhetjük Istennek, 
hogy ilyen korban élünk. Nem vál
lalunk semmilyen zsidóellenessé- 
get, aki magát keresztyénnek, 
„krisztusinak” vallja, nem is gon
dolkodhat így. Évszázadok alatt' 
felépült és ma is meglévő falakat 
kell lebontanunk ebből a szem
pontból. De mi nem tehetünk le a 
misszió ügyéről sem. Hiszen a fel
adatot Urunktól kaptuk minden 
népre, erre a népre is. Ha Jézus 
szavát és Isten választását, Izrael 
választottságát komolyan vesszük, 
kell, hogy ebből értük szóló imád
ság fakadjon; kell, hogy felelősség 
szülessen. Kell, hogy úgy is gon
doljunk a  júdeai, a zsidó népre,

hogy vonja magához az, aki közöt
tük született, értük is meghalt és 
feltámadásával nekik is utat készí
tett Isten országába. Kell, hogy 
eszünkbe jusson Pál szava: „kíván
nám, hogy inkább én magam legyek 
átok alatt... test szerinti rokonaim 
helyett..." Én még emlékszem 
olyan imaközösségre, ahol ezért az 
ügyért imádkoztunk. Ma van ilyen 
kör, ilyen imádkozó közösség az 
egyházban?

De furcsa módon, ez a mondat 
a belmisszióra is emlékeztet min
ket. Véleményem szerint, amikor 
Jézus Jeruzsálemet és Júdeát emlí
tette, az ezt is jelentette: először 
országunkban terjedjen az evangé
lium. Mert az evangélium nem úgy 
terjed, hogy ugrik, hogy valakit 
kikerül.

Amikor Wichem János szolgá
latában 1848-ban a belmissziói ki
áltvány megszületett, azt írta, hogy 
az első gyülekezeten belül minden 
másgyökerű gondolkozás legyőze- 
tett. Ézért nem volt szükség akkor 
belmisszóra. Később, Konstanti- 
nusz császár korában ez már így 
volt, minden más gyökerű gondol
kozás bekerült az egyházba is. 
A reformáció szerinte egyházi éb
redés volt, s a cél megint élő gyüle-

volt az a bibliai vers, amelyet a 36. 
Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági 
Konferencia előkészítő bizottsága az 
egy évvel korábban tartott nagyheti ta
lálkozón elhangzott javaslatok közül a 
konferencia főtémájául kiválasztott.

Mivel ezt a bibliai verset templo
mainkban legtöbbször házasságok 
megáldásakor szokták felolvasni, így 
érthető volt, hogy a konferencián szó 
volt a párválasztásról, családalapításról 
és a családi élet egészségének a megőr
zéséről. Ezeket a megbeszéléseket dr. 
Pálhegyi Ferenc, a budapesti Gyógype
dagógiai Főiskola tanára vezette, 
ugyancsak ő felelt egy-egy előadásban 
a kővetkező kérdésekre: „Ki vagyok 
én?" és „Ki a másik ember?”

Persze, ez a szentírási vers nemcsak 
a házassági közösségről szól, hanem 
egyéb, Isten akarata szerint közössé
geinkről is, amelyeket O fel tud’hasz
nálni szeretete megmutatására. Ezért 
szó volt arról, hogy mit mond a Biblia 
a közösségről. Ezt Gémes Pál németor
szági lelkész ismertette; ugyancsak ő 
emlékezett meg a keresztyén közösség
gel igen komolyan foglalkozó Dietrich 
Bonhoeffer német evangélikus lelkész
ről és teológiai tanárról is, aki 50 évvel 
ezelőtt vértanúhalált halt. E beszámoló 
írója pedig előadásában rámutatott ar
ra, hogy a jeruzsálemi keresztyén gyüle
kezet életének újtestámentomi leírása
kor említett közösség miképpen valósult 
meg a keresztyének között az egyház 
története során.

A konferencia első négy napján tar

kezetek születése is. De azért azóta 
is, és ma is az egyházon belül is 
megvan a máshátterű gondolkozás 
és élet is. Ezért kell -  írja -  a bel- 
misszió, hogy az egyházat igazán 
átjárja az evangélium és egyre in
kább az országot is, ahol az egyhá
zak élnek. Azt hiszem, ma is szük
séges az ilyen másgyökerű gondol
kozást és életet legyőző belmisszió, 
ébredés. Vagyis, hogy az egyház 
valóban egyház legyen és sugároz
za környezetében az evangéliumot 
tovább. Isten adja, hogy egyhá
zunkat is átjárja Isten országának 
ereje, a Leikéből fakadt ébredés. 
Ebből az ébredésből fakadhat a 
tűz terjedése tovább Samáriába és 
a föld végső határáig. Más szóval: 
így lehetünk missziói egyházzá ma.

Egy régi legenda szerint, amikor 
a tanítványok már elindultak a 
szélrózsa minden irányába, egy an
gyal megkérdezte a mennybement 
Jézust: Uram, nincs más alternatí
va? A válasz így hangzott: nincs! 
Nincs, mert Ő ma is egyetlen, ha
talmas Úr. Nincs, mert 0  ma is 
rajtunk keresztül akarja terjeszteni 
országát. Nincs, mert Ő tudja Lel
két adni, hogy tanúi legyünk itt
hon és mindenütt.

KI.

tott evangelizációs előadások keretében 
Cseri Kálmán Budapest-pasaréti lelki- 
pásztor elmondta, hogy az emmausi 
tanítványok történetében az Istennel 
való közösség hetyreállása milyen ha
tást váltott ki két ember életében. A vi
rágvasárnapi és nagypénteki istentiszte
letek, amelyeknek a szolgálatában Cse
ri Gyula (Giessen), Molnár Veres Pál 
(Stockholm), Joób Olivér (Zürich) és 
Kiss Szabolcs (Meran), valamint Berde 
László (Székelyudvarhely) lelkészek 
vettek részt, a családanyák által veze
tett reggeli imaórák, a fiatal résztvevők 
által tartott esti áhítatok, a nagycsütör
töki vigília és nagypénteki űrvacsora- 
osztásrá való közös felkészülés hasonló 
bizonyságtételekkel gazdagították a 
konferenciát, ugyanígy a résztvevők lá
tókörét tágító, tájakat és embereket is
mertető, tudományos, néprajzi, orvosi 
irodalmi és egyéb, főleg a fiatalok által 
előadott programpontok. A közösség 
megélésében segítséget jelentett sok 
személyes beszélgetés mellett a megala
kított énekkar szolgálata, egy esti orgo
nahangverseny és egy félnapos kirándu
lás élménye is.

A közép-németországi Spessart 
hegységben levő Bad Orb-ban megren
dezett idei konferencián körülbelül 
120-an fordultak meg, 100-ra volt tehe
tő az állandóan jelenlevők száma. 
A találkozóra 7 nyugat- és észak-euró
pai és három kárpát-medencei ország
ból vagy országrészből (Erdély, Kárpá
talja, Magyarország) érkeztek résztve
vők. Pósfay György (Genf)

Nem jó az embernek egyedül lenni
(lMóz 2,18)

Lélektől lélekig
Nagyon jó  lenne pünkösd ünne

pén (is) mennyei Lélekkel megtöl
tődve lelkesülni, azaz teljes egészé
ben megújulni, mássá lenni, mert 
eddigi önmagunk deficites állapota 
már nyomasztóan terhűnkre van. 
Van úgy, hogy hirtelen üressé válik 
minden, tartalmatlanná, fárasztó
vá, s akkor mintha a halál hideg, 
borzongató szele csapna meg. Bé
nán lógnak tagjaink, fejünket sincs 
kedvünk felemelni. Ilyenkor meg
fontolás nélkül szalad ki a szán
kon, hogy torkig vagyunk az élet
tel, legszívesebben meghalnánk, 
mint ahogy egykor Illés kívánta 
magának a jótékonynak feltűnő 
halált. Vagy ha nem a halálra vá
runk, akkor gépiesen cselekszünk, 
amit úgy is mondhatunk, hogy 
lé le k te le n ü l .  Üresen, kedvtele- 
nül, fásultan nézünk -  ha egyálta
lán nézünk -  a nagyvilágba, s bo
rús lelkületűnket kivetítjük min
den irányba.

Ott ült velem szemben a lelkészi 
szobámban. Kicsit zavaros volt a 
tekintete, de fizikai fáradtságnak 
tudtam be, hiszen egész éjjel volán 
mellett ült. Csak akkor kezdtem 
megrendülni, amikor akadozva, 
sóhajszerüen mondani kezdte ba
ját, mintegy szótagonként lökve ki 
magából lelki állapotát. Ritkán, de 
néha mégis kezébe veszi a konfir
mációra kapott Bibliát. Ritkán, de 
néha belelapoz, találomra, minden 
rendszeresség nélkül, s van, hogy 
öt perc múlva becsukja, de van, 
hogy még az esti filmet sem nézi 
meg a TV-ben, mert belefelejtkezik 
az olvasásba.

Mindezt halkan, letörten mond
ta, nem sejtettem, mi is lesz az igazi 
téma. Elsóhajtotta, hogy szereti a 
bibliai történeteket, József kaland
jait, Dávid eseteit, az evangéliumi 
érdekességeket... nem tagadta, 
hogy kerüli a sokszor dörgedelmes 
prófétákat, s hogy nem nagyon tud 
mit kezdeni az apostoli levelekkel 
sem, de ettől még nagyon sok, szá
mára is érthető, olvasható törté
netre lelt a Bibliában. Pár nappal 
korábban ama ritka alkalmak 
egyike következett be, amikor az 
esti krimi helyett Bibliát olvasott. 
Most is csak úgy felütve, találom
ra. Ezen az estén nem sokáig olva
sott, de sokáig ült magába roskad- 
va nyitott Bibliája előtt, amit asz
tali lámpája köríves fénye világí
tott meg, kiemelve tárgyi valóságá
ból. Ahogy eddig eljutott a vonta
tott elbeszélésben, még akadozób- 
bá vált a beszédmódja, mert -  úgy
mond -  valami nagyon letaglózta. 
Kicsit elhallgatott, majd így foly
tatta : igen, ilyen pontos diagnózist 
még senki sem állított ki rólam... 
Nem szó szerint, tartalmában idéz
te Jézusnak a farizeusok ellen 
mondott egyik beszédét, ahol me
szelt síroknak nevezte a tudós és 
vezető társadalmi és vallási veze
tők csoportját. Olyanok vagytok, 
mint a „meszelt sírok”, kívül -  a 
felszínen -  látszólag minden rend
ben, de belül teljes a rothadás, 
pusztulás. Egyszer kénytelen vol

tam végignézni egy exhumálást, 
hát azt sose felejtem el. Elhallga
tott, félt folytatni, majd mégis 
megerőltette magát, mert látta, 
hogy szólni akarok. Felmentő szót 
akartam szólni, s jó hogy nem tet
tem, mert vakvágányra vitte volna 
beszélgetésünket. Magyarázatba 
akartam fogni, s ezzel majdnem 
kortörténeti tudnivalók felé vittem 
el beszélgető partneremet, hiszen 
súlyos hiba lett volna elterelni fi
gyelmünket az ő személyes kortör
ténetéről. Partnerem lassú, szívós, 
akadozó beszéde miatt nem jutot
tam szóhoz, közbevágni pedig tilos 
ilyen helyzetben, műhiba lenne. 
Meghökkenésemre ráérezve kor- 
történeti dolgokra, őmaga mondta 
el, hogy tisztában van vele, Jézus 
itt a szuper-kegyes-gőgös vallási 
öntudatot támadta, azt a nagyké
pű, felsőbbrendűségi tudattól 
szenvedő lelkiállapotot ostorozta, 
amit ő is ismer, mert régebben volt 
már kitérője bizonyos szekták felé 
is. Ő szívesen hallaná, amint Jézus 
ma is alaposan lehurrogná ezeket 
az öntudat-zsákokat, de az a baj, 
hogy irtózatos valósággal hasított 
belé a felismerés, hogy „dehát én 
vagyok ilyen... no nem képmuta
tó, mindig őszinte ember voltam, 
büszke arra, hogy ami a szívemen, 
az a számon... de mégis ilyen va
gyok: kívül minden rendben, a lát
szat szép és irigylésre méltó lehet, 
de belül minden rothadás, romlott
ság. .. undorodom magamtól”. El
mondta, hogy szép háza van, ko
csija, keresete, ruhái, családja, 
de... valami nagyon nincs rend
ben! Őmaga sem tudja, de érzi, 
hogy belül nagy baj van. Nem iga
zán tudná kifejezni, csak ez a jézusi 
kép rázuhant, mint egy malomke
rék, hogy látszatra minden rend
ben van, de belül a lelkében... 
álom- és fantáziaképei... hát azok
ról jobb nem beszélni. „Érzem be
lülről a halál áporodott leheletét, 
bűzét és orromig érő undor tölt el."

Hogyan tovább? Mit tegyünk? 
Eszembe jutott közben az egyik 
pünkösdi tartalmú „titanicos” éne
künk: „Csüggedt, áléit vagyok, fá 
raszt a szó,, bénultan ér napom, ha 
rossz, ha jó .” Talán még ennél is 
többről, súlyosabbról van szó. is
merősünk esetében, benne mintha 
meghalt volna valami és annak 
rossz ízét érzi. Különben aligha 
látta volna meszelt sírnak az életét, 
amelynek halál a közepe. Kívülről 
pompásan rendben van minden. Ő 
csak érezte, hogy ott belül a lélek
ben katasztrófa történt. Távol állt 
attól a fordított felismeréstől, amit 
a sokat szenvedett apostol vetett 
papiruszra, pergamenre, hogy „ha 
a mi külső emberünk megromlik is, 
a belső mégis napról napra meg
újul". (2Kor 4, 16)

Megújul, de hogyan? Ez a pün
kösd titka: Lélektől lélekig! 
A mennyei Lélektől (pneuma) az 
emberi lélekig (psziché)! Jézus ké
pe a meszelt sírról, korunkban is 
nagyon világos. Vajon mit használ 
az embernek, ha az egész világot

megnyeri is, de lelkében kárt vall?
-  kérdezte a Názáreti. Nem keve
sen élnek igy. A külső rendben 
van, de a belső megromlott. Díszes 
üvegben romlott befőtt. Az öltö
zék vagy a kozmetika még elfogad
ható, de a lélek állapota már a 
tulajdonos számára is elviselhetet
len. A páli kép pedig éppen az el
lenkező folyamatra akar rámutat
ni, hogy bár romlik a külsőnk, iga
zi nagy lehetőségünk a belső vilá
gunk. De mi kellene ehhez? Nem 
más, mint feltámadás és új élet. 
Mert evilági eszközeinket hiába 
vetjük be. Ha belső űr vagy haldok
lás van, akkor ígéretes eszközeink 
csupán csapdák. Alkohol, drog, 
pénz, siker, hírnév, hatalom, élvezet
-  mit is töltögessünk belső üressé
günkbe? Régi történet egy depresz- 
sziós páciensről: pszichiátere azt ja
vasolta a súlyos rossz kedvtől szen
vedő fiatalembernek, hogy menjen 
szórakozni, vidám helyre feldobód- 
ni, éppen most itt szerepel a nagy
cirkusz, állítólag szencáziós a bo
hóc, nézze meg és kacagjon rajta. 
A páciens azonban csak annyit 
mondott, hogy „doktor úr, köszö
nöm, de az a bohóc én vagyok”.

A Názáreti Jézus a tudós Niko- 
démusnak m ondta: „újjá kell szü
letned.” (Jn 3). Belülről újjá! 
Mennybe távozása utánra pedig 
éppen a megújító Lelket ígérte meg 
kiüresedő vagy haldokló lelkünk 
számára. ígéret van hát a birto
kunkban, nem akárkitől, hanem 
Isten Fiától. Magunktól nem tu
dunk újjászületni vagy feltámadni, 
de ahhoz kell fordulnunk, aki ezt 
a titkot rajtunk és bennünk végre
hajtja. Ő pedig nem más, mint a 
Jézus Krisztus által megígért 
Szentlélek, aki „ÚR és megelevenít, 
aki az Atyától és Fiútól jön, akit az 
Atyával és a Fiúval együtt imádunk 
és dicsőítünk, aki a próféták által 
szólt", hogy halálban ne marad
junk, hanem egészen újjá legyünk.

Ribár János

KITÜNTETÉS
Tótkomlós város képviselő

testülete az 1993-ban alapított 
Tótkomlós -  Slovesnky Komlós 
„Pro űrbe” kitüntetést április 
24-én, a „város napja” alkalmá
ból

Koppány János nyugalmazott 
lelkésznek,

szlovák néprajzkutatónak ado
mányozta. 1953-ban került Tót
komlósra és ezekben az években 
kezdte az itteni szlovákság tár
gyi emlékeinek gyűjtését. Hosz- 
szú, fáradságos évek alatt mun
kája egy páratlanul gazdag nép
rajzi gyűjtemény megteremtésé
vel végződött. A gyűjtemény 
most a város tulajdona, melyet 
nyugdíjasként továbbra is nagy 
szakmai szeretettel gondoz.

A szép, elismerő kitüntetéshez 
a Szerkesztőség is örömmel gra
tulál.

Testvérek között Bajorországbanz egyház -  Krisztus „teste" -  világot átfogó, egy
szerre látható és láthatatlan valóság. Nincsenek 

nemzeti, nyelvi vagy országhatárai. Összeköt minket 
láthatatlanul, de láthatóan is testvéreinkkel a Krisztus
hitben.

Magyar evangélikus egyházunk mai, sokoldalú nem
zetközi kapcsolatai közt is kiemelt helyet foglal el part
neri-testvéri közösségünk a Bajor Evangélikus Egyház
zal. A legmagasabb szinten és hivatalos szerződésekben 
is. De a helyi gyülekezetek, egyházi intézményeink és 
iskoláink egyre bővülő kapcsolataiban is. Közülük két 
ilyen, eleven kapcsolatról adunk itt újabb beszámolót.

BAJOR EVANGÉLIKUS DIAKÓN1A 
-  NEUENDETTELSAU

Ez a Nürnberg közelében fekvő kisváros a székhelye 
Bajorország legnagyobb szociális intézményének. Kü
lön városrészt alkotnak itt a Bajor Evangélikus Diakó- 
nia központi épületei, diakonissza- és diakónus-ottho
nai, számos kórháza, iskolái és szakiskolái, konferen
ciai központja és üdülői. A múlt század közepén Wil
helm Löhe által alapított E v a n g e l i s c h - L u th e r i -

A l.uther-tcremhen Irmtrand Schrcnk bajor főnökasszonnyal

sches D i a k o n i e w e r k  egy évvel ezelőtt irta alá 
testvérszervezeti szerződését a budapesti Fébé Diako
nissza Egyesülettel. Azóta is egyre bővülő, sokoldalú 
támogatásban részesíti az új életre támadt, nála 70 
évvel fiatalabb magyar testvérintézményt.

A minden évben május első napján tartott „Ja h
re s f e s t "  (az év ünnepe) a hálaadás és a számadás 
nagy napja Neuendettelsauban. Ezen a napon vendégek 
ezrei keresik fö l a bajor „szeretet városát" egész Né
metországból, de külföldről is. így történt ez idén is. 
A híres Laurentius-templomban tartott nyitó istentisz
teleten, az igehirdetést követően a kelet-afrikai Tanzá
niai Evangélikus Egyház egyik püspöke köszöntötte a 
hatalmas gyülekezetei. Majd a nemrég épült, nagy Lut- 
her-teremben H e rm a n n  S ch o e n a u er  rektor, a di- 
akóniai intézmények vezetője köszöntötte a több száz 
meghívott vendéget, és adott részletes beszámolót az 
elmúlt munkaévről, külön kiemelve a magyar evangéli
kus egyházzal létrejött új kapcsolatokat. Ezt követően 
a Fébé Diakonissza Egyesület képviseletében Túr -  
m e ze i  E r z s é b e t  főnökasszony köszöntötte testvéri 
szívvel és meleg szavakkal a „bajor testvéreket". Vele 
együtt hazulról még dr. Gadó Pá l ,  a piliscsabai 
Siló Otthon igazgatója, és e sorok írója vettek részt az 
egésznapos ünnepen.

A májusi virágdíszbe öltözött „diakónia városát" 
ellepték a fehér főkötős, egész Németországból érke
zett diakonisszák százai, az ápolók és az ápoltak, bete
gek és súlyosan sérült, mozgáskorlátozott gyermekek 
és hozzátartozóik ezrei. Több mint negyven sátorban 
kiállításokon és megbeszéléseken ismertették meg a 
vendégeket a bajor diakónia történetével, sokféle mai 
munkaágával, bemutatva a betegek, a gyermekek és 
felnőttek kézimunkáit és játékait, valamint a legújabb 
diakóniai sajtókiadványokat.

Igazi, napfényes hálaünnep volt, a keresztyén szere
tet ünnepe, a testvéri Bajorországbanl

A S Z E N T  SEBALDUS-GYÜLEKEZET  
-  NÜRNBERG

Észak-Németország félmilliós, szép fővárosa ezen 
a tavaszi hétvégén, együtt egész Európával, a II. vi
lágháború szenvedéseinek 50 évvel ezelőtti esemé
nyeire emlékezett. A középkori német császárvárost, 
a német kultúra és művészetek sok évszázadon át 
virágzó egyik központját, és a reformáció egyik 
erősségét, fé l  évszázaddal ezelőtt 22 légitámadás 
változtatta égő romhalmazzá, ártatlan áldozatok 
jeltelen temetőjévé.

Nürnberg ma újra virágzó nagyváros, az egyik 
legismertebb kulturális és gazdasági centrum az 
egyesült Németországban. A nyolcvanas évek első 
felében magyar egyházi delegációval kerestük fö l  az 
ott élő evangélikus gyülekezeteket. Ekkor, 1983-ban 
született meg az azóta egyre bővülő t e s t v é r g y ü l e 
k e z e t i  k a p c s o l a t  a belvárosi Szent Sebaldus- 
gyülekezet és budavári gyülekezetünk között. A XVI.

A helyreállított gótikus katedrális ma

század húszas éveiben a reformációhoz csatlakozott 
egyházközség csodálatos gótikus katedrálisában van 
eltemetve az első évezred végén élt, később szentté 
avatott S e b a l d u s  remete, a város egyik alapítója és 
védőszentje. Hatalmas bronz síremléke a templomban 
(1508) a késői gótika világhírű remekműve. Az evan
gélikus gyülekezet pedig mindmáig tisztelettel őrzi 
templomának névadója, a római katolikus szent remete 
emlékét.

Április utolsó vasárnapján igazán r en d h a g y ó  i s 
t e n t i s z t e l e t e n  vehettem részt bajor testvérgyüle
kezetünkben. Előzőleg a német protestáns és római 
katolikus egyházak, majd a bajor evangélikus zsinat 
„Közös Üzenetet” küldtek valamennyi gyülekezetük
nek a mai német gazdasági és szociális helyzet gondjai
ról, elsősorban a munkanélküli milliók ügyében. Ezzel 
az egyházi állásfoglalással és a másnapi német „munka 
ünnepével” kapcsolatban rendkívüli, „ s zoc iá l i s  i s 
t e n t i s z t e l e t ” volt a bajor testvérgyülekezetben. H . 
G. Koch ,  a Bajor Evangélikus Egyház egyik ipari
szociális lelkésze, igehirdetésében „a gyűlölt, szeretett 
és nélkülözhetetlen munka” bibliai értelméről, a munka 
világának súlyos mai gondjairól és a sokmilliós, élet
romboló munkanélküliség áldozatai iránti keresztyén 
felelősségünkről szólt. Az istentiszteleti liturgiát az ol
tár melletti, hatalmas képernyőre kivetített, megrendítő 
színes képek kísérték. Majd imádságok hangzottak el 
a munka világára vonatkozóan, gyülekezeti tagok és 
lelkészek részéről. A templomi istentiszteletet követően 
-  az igehirdetés folytatásaként -  a gyülekezeti terem
ben másfélórás, eleven vita fo lyt a lelkész és gyülekezeti 
tagok között a munka, az egyház és a személyes keresz
tyén élet kérdéseiről.

A nürnbergi testvérgyülekezet „szociális istentiszte
lete” igazán időszerű üzenet volt a mi számunkra is az 
egyház mai, igei és szeretetszolgálatának szükségessé
géről, s munka hétköznapi világának súlyos gondjai, 
félelmei és velünk együtt élő sérültjei között.

T Dr. Nagy Gyula



Tudomány leértékelő hit?!
Evangélikus E let 1995. június 4. flBjj

„ELJÖ N H O ZZÁTO K  A SZENTLÉLEK ÉS TANÚIM  LESZTEK...

Riadtan olvastam lapunk idei
13. számában Sánta Anikó teoló
giai hallgató panaszát: „Sokszor 
éri bírálat azt a teológust (. . .),  aki 
tanulni akar, aki többet akar tanul
ni." „...azt mondják: Nem kell a 
tudománnyal foglalkozni, mert az 
csupán emberi okoskodás, s elég a 
lelki dolgokkal foglalkozni, és ak
kor minden jó  lesz.”

„Jó pap holtig tanul” -  tartották 
méltán a régiek. A tudással gyéreb
ben fölvértezettnek elnézték talán 
ezt, ha gyakorlati buzgósága hitre 
és szeretetre vallott, de a tudatlan
ság -  különösképp lelkipásztor 
esetében -  akár az egész falunak a 
szégyene volt. A tudós papra vi
szont büszke volt az egész helység. 
Okkal. Illett is hallgatni rá, ha más 
erényeknek sem volt híjával. Cím
ként is használatos volt lelkész ese
tében a „tisztelendő és tudós" kife
jezés. Nyilván összefügg a kettő az 
ige szolgájánál. „A pap ajkai őrzik 
a tudományt (az új fordításban: Is
ten ismeretét), hiszen a Seregek 
Urának követe ő!" -  olvassuk Mai 
2,7-ben.

Bölcs Salamon esete rávilágít, 
hogy ez aligha játszható ki a „vilá
git” is magában foglaló iskolázott
ság, okosság, műveltség ellen, hi
szen Salamon király akkori világ
színvonalon volt kiemelkedően 
bölcs, vagyis a környező pogány 
népek szellemi elitjének mértéke 
szerint is (lK ir 5,10-11; 10,3). 
Minden bizonnyal ő volt Izráel 
legfürgébb eszű, legszellemesebb 
királya is, ami egy ország élén épp
úgy nem hátrány, mint egy gyüle
kezet vezetésében. Egyébként a 
Példabeszédek és a Prédikátor 
könyvének anyaga bőségesen fog
lal magában olyan velős mondáso
kat, filozofikus megállapításokat, 
amelyeket a szomszéd országok 
bölcsesség-kincséből gyűjtöttek 
be, amit nagy balgaság volna fi
gyelmen kívül hagyni.

Az sem érdektelen, hogy Mózes
nek -  mai kifejezéssel élve -  felső
fokú egyiptomi bölcseleti végzett- 

1 sége volt (ApCsel 7,22), ami nem 
tántorította el hitétől, amiképp 
Dániel és társai sem találtak sem
mi kivetnivalót abban, hogy min
denki mást messze felülmúltak ba
bilóniai tantárgyakban, hiszen ne
kik „Isten adta meg, hogy előreha
ladjanak a tudományban, minden
féle írásban és bölcsességben” -  így 
aztán, amikor a pogány király 
megvizsgáztatta mind a négyüket, 
„bölcsesség és értelem dolgában tíz
szer okosabbnak találta őket egész 
országa minden mágusánál és va
rázslójánál" (Dán 1,17.20). Sőt: 
Dánielt „a babiloni bölcsek elöljá
rójává tette”, vagyis főmágussá, 
aminek Dániel nyilván nem látta 
lelkiismereti akadályát -  különben 

I is „nagy mágus”-nak szólította őt 
a király (Dán 2,48; 4,6). Hitük elég 
érett és erős volt arra, hogy feldol
gozza s dicsérendőén magába tudja 
építeni még a más szellemiségű tu

dományt is. Amikor pedig eljött a 
hitvallás ideje, azt életük kockázta
tásával is vállalták! (De nem féltek 
koruk-kömyezetük tudományá
tól.)

Az Ószövetség népének kultúrá
jára érdekes fényt vet, hogy kb. 
3200 évvel ezelőtt, amikor Gedeon 
egy győztes csatából visszatérve, 
elfog és kihallgat egy zsidó ifjút 
(még csak nem is vént), az fejből 
tudja, sőt, le is képes írni mind a 77 
nevet, községe tanácsának tagjait. 
Ennyire elterjedt volt abban a szer
vezetlen és zavaros időben is az 
írni-olvasni tudás! (Bír 8,14). Va
gyis ilyen becses volt tulajdonkép
pen a műveltség alapja. Ez a „szú
rópróba” magas kulturális igényre 
enged következtetni, természete
sen a kor színvonalához viszonyít
va. Föltehető : akkoriban a zsidók 
közt volt aránylagosan a legtöbb 
írni-olvasni tudó, s ezzel a legtöbb 
pallérozott ember.

A hit mellett okvetlenül szüksé
ges dolgok között említi 2Pt 1,5 a 
tudományt/ismeretet, Pál apostol 
pedig legszögezi: „Bölcseknek és

Jöjj el, Szentlélek Úristen!
Jöjj el hozzánk Pünkösdnek 

szent napján!
Szálld meg lelkeinket! Mint egy

kor tetted azt az apostolokkal. 
A megárvult tanítványokkal. Az itt- 
hagyottakkal.

Jöjj el „sebesen zúgó szélnek zen
dülésében”, „kettős tüzes nyelvek” 
alakjában szállj le ránk! Hogy be
szélni tudjunk más népekkel, hogy 
megértsük egymást a saját nyelvün
kön, a saját hazánkban és a nagyvi
lágban!

Mert szétszórt bennünket is az 
idő, mint egykor Bábel népét. Mely 
magasra tört, s egészen az égig 
akarta emelni hatalmának jelképét, 
a tornyot.

Az Űr azonban szétrombolta a 
hiúság építményét és szétkergette 
az öntelt építőket. S a nép, amely
nek addig „egy nyelve és egyféle 
beszéde volt”, összezavarodott.

„É s e lszé le sz té  ő k e t onnan a z  Ü r  
a z  eg ész  fö ld n e k  sz ín é re” -  mondja 
az írás, „és n evezek  annak n evét 
B ábelnek , m ert o t t  za va rta  ö ssze  a z  
Ű r a z  eg ész  F ö ld  n y e lv é t” (lM óz 
11).

Attól kezdve nem értették egy
mást az emberek. Népek születtek 
és haltak ki a történelem zivatarai
ban. S mert nem beszéltek közös 
nyelven, nem tudhatták, mit akar a 
másik. Meggyülölték egymást. Há
borúk robbantak ki közöttük. Ölték 
egymás asszonyait és gyermekeit. 
Feldúlták egymás házait. Amerre 
jártak, füstölgő városokat és égő ott
honokat hagytak maguk után.

Ez történik ma is, mindenfelé a 
világban.

tudatlanoknak egyaránt adósa va
gyok!" (Róm 1,14) -  mégpedig az 
evangélium messzemenő elsőbbsé
ge jegyében (2Kor 1,12). Amikor 
egyébként a tudomány és a keresz
tyén hit értelmezése ütközik, akkor 
nemcsak az lehetséges, hogy a tu
domány túlbecsülte önmagát, ha
nem az is, hogy a Bibliát értették 
betűrágó szűkkeblűséggel, mint 
például a Galilei-perben.

A Szentírásnak a jelenkor számá
ra való jó, hiteles üzenete aligha 
fogalmazható meg nagyon alapos 
teológiai tudás nélkül, a nyelvi ala
pokat is ideértve. Valahányszor ta
nítottam Teológiai Akadémián
kon, megköveteltem a tisztességes 
tanulást. Komoly hittudományi s 
általános felkészültség nélkül bajos 
megvédeni az egyházat álszent, 
szektoid behatásoktól. Teológiai 
hallgatóknak egyik leggyakoribb 
mulasztási vétke a lustaság, a szelle
mi restség. Van-e gyanúsabb „em
beri okoskodás”, mint az, ha még 
meg is marják azt, aki -  ha kell -  
ellenszélben is becsülettel tanul?!

Dr. Bodrog Miklós

A mi Bábel-tomyaink is sorra le
omlottak az évszázadok földrengé
seiben. Ránk is vonatkozik az idé
zet: „És elszéleszté őket onnan az 
Ür az egész földnek színére”. Hány
szor indult meg alattunk a föld? 
Hányszor kényszerültek menekü
lésre legjobbjaink? Rákóczi és Kos
suth száműzött kísérőinek, hatal
mas háborúink miatt világgá fu
tóinknak, eltiport forradalmaink, 
vérbefojtott szabadságharcaink el
kergetett hőseinek mennyiféle nyel
vet kellett megtanulniuk, hogy ért
hessék a befogadók beszédét? Tria
non Bábele elszakított millióinak 
ősi házaikban, apáik apadó sírhal
mai felett milyen élet-halál harcot 
kellett folytatniuk, hogy megőriz
hessék anyáik nyelvét?

És ma sincs másként.
Az 1956-os szabadságharc világ

gá bujdosott magyarjai közül vajon 
hányán felejtették már el a hazai 
igét? Az egykor nemzetükért életü
ket kockáztatók unokái között va
jon hány akad, aki még érti nagy
szülei nyelvét?

És mi, akik itt élünk, e hazában, 
hányán értjük egymást? Miféle 
nyelven szólunk egymáshoz, hogy 
nem fogjuk fel, mit mond a mási
kunk? Mennyi fajta szív dobog itt 
és hányféle értelem munkálkodik? 
Mekkora lehet a szavak mögött az 
érzelem, és milyen indulatokat rejt? 
Milyen nyelv az, amelyből gyűlölet 
sziszeg és trágár szó hangoskodik? 
Miért lett bántó szándékú a beszéd? 
Istennek ez az ajándéka, amit csak 
mi kaptunk meg, emberek.

Jöjj el, Szentlélek Úristen! 
Töltsd meg szíveinket! Beszélj hoz-

A halált legyőző Jézus szájából hal
lották a tanítványok, hogy eljött a 
munka, a tanúskodás, a feltámadt Úr
ban való hit továbbadásának az ideje. 
Jézus nem csak a feladatot jelölte meg 
nekik, s nem csak a feladat betöltéséhez 
szükséges csodálatos erőről, a Szentlé
lek tüzéröl gondoskodott, hanem a 
munkaterületet is kijelölte számukra. 
Oda kell menjenek, ahová 0  küldi 
őket. Többek között említette Samá- 
riát, a  Júdeával szomszédos tarto
mányt is. S amikor ez a név elhangzott, 
egészen bizonyos, hogy emlékek soka
sága éledt a tanítványokban.

Samária tartományában is meg kell 
szólaltatniuk az evangéliumot. Azon a 
földön, ahol évszázados ellentétek 
miatt bizalmatlanul fogadnak az embe
rek mindent, ami a zsidóktól jön. Ami
kor Jézus a samáriai asszonnyal beszél
getett, tapasztalta, milyen mély szaka
dék választja el egymástól a két népet. 
De az 0  szava először az asszonyban, 
majd kicsit később Sikem városának 
lakóiban törte át a merev elzárkózás, 
az ellenségeskedés falát (Jn 4).

Samáriába is el kell vinniük a tanít
ványoknak a jó  hírt, azoknak az embe-

zánk az egyetlen érthető nyelven: a 
szeretet nyelvén! Mint egykor a ta
nítványok közelében a sokajkú tö
megben ki-ki a maga nyelvén hall
hatta az „Úrnak nagyságos dolga
it”, úgy érthessük mi is a szeretet és 
jóság szavát. Ahogy akkor párthu- 
sokat és médeket, elamitákat és zsi
dókat, rómaiakat és egyéb nemzet
ségbelieket összehozott a szeretet 
szent szava, hozzon össze minket is 
a megértés közös akarása!

Jöjj el, Szentlélek Úristen! Add, 
hogy tudjuk elviselni egymás 
gyengeségeit! Add, hogy hántá
sok nélkül folytathassuk kijelölt, 
rögös pályánkon, rövid határok 
közé szorított gyarló életünket. 
Segíts úgy élnünk, ahogy Pál 
apostol írja: „E lszenvedvén  eg y 
m á st s ze re te tb e n ” (Ef 4,2). Jöjj 
el, Szentlélek Úristen!

Lenhardtné Bertalan Emma

A komáromi gyülekezet április 
23-án nagy örömmel fogadta egy
kori lelkipásztorát, Szebik Imre 
püspököt és feleségét. A látogatás 
fényét emelte, hogy ezen a vasár
napon kapta meg a gyülekezet se
gédlelkésze a megbízást Július Filo 
pozsonyi püspöktől, amely lehető
séget nyit arra, hogy a komámói 
evangélikus gyülekezethez tartozó 
magyar testvéreink számára ma
gyar nyelvű evangélikus istentisz
teletet tarthassunk és a kazuális 
szolgálatokat elvégezzük. A meg
bízást Trugly Sándor, a komámói

reknek, akiket ők sem szívleltek. Jézus 
egyszer -  Jeruzsálembe igyekezve -  egy 
samáriai faluban szeretett volna tanít
ványaival együtt éjszakára megszállni, 
de a falu lakói, amikor megtudták, 
hogy zsidó zarándokoknak kell a szál
lás, megtagadták tőlük. Ezt látva, két 
tanítványa, Jakab és János haragra 
lobbanva az ég tüzét kérte volna 
büntetésként rájuk, de Jézus nem en
gedte. Nem a bosszú és a gyűlölet 
lelkét akarta a  tanítványokban látni 
(Lk 9,51-56).

Őbenne egészen más indulat volt a 
samáriaiak iránt. Egyáltalában nem 
volt az véletlen, hogy az irgalmasság 
szép példázatát egy samáriai emberről 
mondta el (Lk 10,30-37). S amikor 10 
leprást meggyógyított, akkor csak egy
nek jutott eszébe visszamenni, hogy 
megköszönje a gyógyulás csodáját, s az 
az egy samáriai volt (Lk 17,16).

A feltámadt Jézus azok közé küldi az 
övéit az örömhír továbbadására, akik
kel szemben korábban előítélet, harag, 
gyűlölet élt bennük, nem is alaptalanul. 
A szembenállás kölcsönös volt.

De éppen ez a pünkösdi csoda: ahol 
az Isten Lelke munkálkodik, ott általa 
minden mássá, újjá lesz! Ott lehet azo
kat is szeretni, akiktől elzárt a gyűlölet. 
Azoknak is lehet átadni az élet igéjét, 
akiknek a legrosszabbat kívántam, s 
akikről tudtam, ők is hasonlóan érez-

Személyes megjegyzés
Legutóbbi afrikai beszámolóm meg

jelenése után gyülekezetünk egyik pres
bitere gúnyosan így szólt hozzám: „Ol
vastam a cikkedet. Harmincketten meg- 
keresztelkedtek kétszázezer emberből. 
Micsoda nagyszerű eredmény!”

Kis örömöm, melyet afölött éreztem, 
hogy olvassák testvéreink a Külmisz- 
sziói hírek című rovatot, szomorúság
gal vegyült. Az a 32 ember, aki az isz
lám hihetetlenül kemény törvényeivel 
szembefordulva, vállalta Jézus Krisz
tus útját, egyúttal azt is vállalta, hogy 
talán családja örökre kitaszítja, hogy 
teljes egzisztenciája örökre véget ér ab
ban a megszokott környezetben, ahol 
született, ahol felnőtt.

A mi presbiter testvéreink, gyüleke
zeti tagjaink, vezetőink, mi magunk 
mit vállalunk? EitöI mindenki maga 
tud számot adni Istennek. Mit vállal-

gyülekezet magyar presbitere adta 
át, egyben megköszönte Szebik 
Imre püspök közbenjárását, és há
lát adott Istennek, hogy a kérés 
végre meghallgatásra talált. A püs
pök válaszában örömét fejezte ki, 
és hangsúlyozta, hogy Július Filo 
pozsonyi püspöktestvérének is ko
moly része van az eredményben.

Az első istentiszteleten Cantate 
vasárnapján felhangzott a zsoltá- 
ros szava: „Énekeljetek az Úrnak 
új éneket, mert csodálatosan csele
kedett!"

Paálné Ihász Beatrix

nek irántam. Mert Jézus az erőt adó 
Lelket küldte el, azt a Lelket, ami 
mindenhez elég. Arra is elég, hogy szol
gálni tudjak azok között, akikhez kül
dettem, de arra is, hogy a volt ellenség
től fogadják el emberek az Isten igéjét.

Egy gyülekezetben, a vasárnapi is
tentiszteletre belépett egy cigányfiú. 
Leült az egyik padba. Énekeskönyvét 
is magával hozta(!). Történetesen ab
ban a padban egy olyan család szokott 
ülni, akik minden vasárnap részt vesz
nek az istentiszteleten. Ők kicsit ké
sőbb érkeztek, s mikor meglátták az 
„idegent”, bár még elfértek volna, új 
helyet kerestek maguknak. Pedig Jézus 
mindenkit, engem, de őket is, mind
annyiunkat Samáriába küldött. Azok 
közé, akikkel eddig talán annyi bajunk 
volt! De most nem bajunk van velük, 
hanem üzenetünk van számukra, most 
már felelősségünk van irántuk. Hogy 
tegnap mi volt, nem számít. A pünkös
di Lélek erejével felruházott tanítvá
nyokat küldi Jézus oda, ahova Ő akar
ja, azok közé, akik közé Ő akarja. Még 
akkor is igaz ez, ha téged küld, ha a te 
Samáriádba küld. Azokhoz, akikhez 
nemigen fülik a fogad. De az erő Leiké
vel felruházva, követjük Jézust, szóljuk 
az üzenetét, mindenütt, mindenkinek. 
Lesz siker, s lesz kudarc. De mindenhez 
van erőm a Lélek által.

Sztojanovics András

tunk az elmúlt rendszerben, amikor 
nem életünk, csak talán munkahelyi 
előmenetelünk függött hitvallásunk
tól? Milyen anyagi áldozatot hozunk 
rendszeresen az evangélium terjedésé
nek elősegítéséért? Ha felhívást ten
nénk közzé, hogy jövedelmünk egy ti
zedét fordítsuk evangéliumi célokra, 
ugye kevesen csatlakoznának?! Pedig 
az a harminc testvér nem csupán jöve
delme száz százalékát, hanem életét is 
erre a célra tette fel.

Ha súllyal lehetne mérni a hitet, a 
harminckét megtért hite talán többet 
nyomna, mint Magyarországon egy 
egész város hite.

Globális misszió
Billy Graham március 16-18. között 

tartott evangélizációs sorozatának ha
tása, melyet 17 elektronikus csatorna 
és 30 műhold közvetített 185 nemzet
nek, még most is jelentős. A Billy Gra
ham társaság jelentése szerint mintegy 
1,5 millió keresztyén részesült evangé
liumi képzésben.

Angolában a nemzeti hálózat hír
adója szerint a sorozat sikeresebb volt, 
mint a labdarúgó világbajnokság. Dél- 
Afrikában mintegy 50 ezren döntöttek 
Krisztus útja mellett. Ruandái mene
kültek Gomaban, Zairében élelmiszer
osztó központokban gyűltek össze az 
evangélium hallgatására. A szomszé
dos Burundiban számos komoly hiva
talnok vett részt az igehirdetéseken, 
melyeken külön említésre méltó, hogy 
nem volt áramkimaradás. A volt Szov
jetunió területén mintegy 100 ezren vet
tek részt a sorozaton és 8500-an nyilvá
nosan tettek vallást Krisztusba vetett 
hitükről. A szerzők a következő négy
hat hónapban videoszolgálattal köve
tik nyomon az igehirdetéseket azokon 
a helyeken, ahol a műholdas adásokat 
fogni lehet.

Dr. Bálint Zoltán

Isten nevében...

Külmissziói körkép

A Soproni Líceumi Diákszövetség idei közgyűlése elé
A Magyar Evangélikus Egyház 43 év után, 1991 

nyarán kapta vissza az ország legrégibb evangélikus 
iskoláját, az 1557-ben alapított ősi soproni líceumot. 
Az iskola öregdiákjainak első teendői közé tartozott 
a volt diákokat tömörítő Soproni Líceumi Diákszö
vetség újjászervezése.

A Soproni Líceumi Diákszövetséget eredetileg 1918 
júniusában az iskola felejthetetlen emlékű vallástaná
rának, Hetvényi Lajosnak a kezdeményezésére, az is
kola 43 öregdiákja -  köztük Kapi Béla püspök -  
alapította. Legfőbb célkitűzésük egy diákotthon létre
hozása volt a vidéki diákok részére. Álmuk 16 év 
múlva, 1934 szeptemberében vált valóra, ezt azonban 
a nemes gondolat megálmodója, Hetvényi Lajos saj
nos már nem érhette meg, mivel 1926. december 16-án 
meghalt. Az új diákotthon, a legendás LIDO, ezt 
követően több mint tíz éven át adott otthont ötven 
vidéki licistának, mígnem az 1944 decemberi bombá
zás során lakhatatlanná vált.

Az 1991-ben újjászervezett Diákszövetség első fel
adatának a licista és berzsenyista öregdiákok toborzá
sát és a második világháború áldozatai emlékének 
maradandó megőrzését tekintette. Aranyba vésett ne
vüket, drága emléküket azóta már emléktábla hirdeti 
az iskola bejáratánál.

A Diákszövetség jelentős szerepet vállalt az iskola 
új, Hetvényi Lajosról elnevezett diákotthonának be
rendezésében is. Az öregdiákok és a Diákszövetség 
évről évre jelentős összegű pályadíjakkal, tanulmányi, 
kirándulási és ruhasegélyekkel támogatják a rászoru
ló diákokat. Kiveszik részüket az iskola könyvtárá
nak, szertárainak bővítéséből, valamint a volt taná
rok sírjának gondozásából is.

Minden esztendőben nagy örömet jelent számunk
ra a régi diáktársakkal, valamint az ifjú utódokkal 

I ««»IÁ cwmélves találkozás. Erre hagyományos módon

3-4-én (Pünkösd vasárnap) -  kerül sor Sopronban. 
Ekkor rendezzük meg a szokásos érettségi találkozó
kat is. Az ünnepi istentiszteleten idén Szebik Imre 
püspök hirdeti Isten igéjét. Az istentisztelet után kerül 
sor a Diákszövetség közgyűlésére az iskola tornater
mében.

Ezúton is szeretettel hívunk és várunk minden licis
ta és berzsenyista öregdiákot, a soproni Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium (líceum) minden igaz 
barátját a június 3-4-i öregdiák találkozóra és a Sop
roni Líceumi Diákszövetség idei közgyűlésére.

Mersich Endre

Ki féljen kitől?
Talán már feledésbe merülnek azok a fenntartások és 

félelmek, melyek a Magyar Ökumenikus Szeretetszol
gálat Erőspusztai Menekülttáborának tervezésénél és 
megvalósításánál születtek és keringtek. Ezek az aggo
dalmak sokszor egészen drámai riogatásokban testesül
tek meg. „Bűnözőket hoznak ide, akik tovább rontják 
Dunavarsány közbiztonságát. Az lesz majd itt is, ami 
Kerepestarcsán: zaklatások, rendőrségi ügyek, amelye
ket megúszhatnánk, ha e tábort távol tartanánk. Nincs 
nekünk elég bajunk, szükségünk van nekünk erre?”

Mivel a pesszimista és rosszhiszemű jóslatok nem 
váltak valóra, az elmúlt egy-két esztendőben a korábbi 
aggodalmak feledésbe merültek. Sőt, örülhetünk an
nak, hogy hónapról hónapra pozitív összefüggésben 
jelenik meg községünk neve a hazai és nemzetközi 
sajtóban éppen az erőspusztai keresztyén-humanista 
tevékenység kapcsán. Továbbá az Ökumenikus Szere
tetszolgálat jelenléte közvetlen módon is „kedveske
dett" a lakosságnak a ruha-, narancs-, cukorka- és

Február 11-ről 12-re virradóan azonban valami 
olyasmi történt, ami eszünkbe juttatja az egykori f i 
gyelmeztetéseket, s ezt most nem hagyhatjuk szó nél
kül. Az említett időben 13 birka tűnt el az éj leple alatt. 
De nem a korábban aggodalmaskodók aktából, ha
nem éppen a menekültekéből! E tábor lakói ugyanis 
lehetőségükhöz képest kis kertészkedéssel, disznóhizla
lással, juhtartással is töltik napjaikat, egyrészt az 
egészséges ember munkaigényét, másrészt a költségeik 
enyhítését szolgálva ezzel. A juhtartás esetében még 
külön említenünk kell a bosnyák vallási és népi szokást, 
mely szerint a disznóhústól• tartózkodniuk kell általá
ban, s a közelgő ünnepükön pedig nemzeti és vallási 
eledelük a birka.

Mindez kapóra jö tt azoknak az „őslakosoknak", 
akik lovas kocsival meglátogatták, és birkáiktól „meg
szabadították” a menekülteket.

Ezek szerint mégis csak lehet és kell félnünk és 
aggodalmaskodnunk. Ez esetben azonban a vélt szere
pek felcserélődtek. Továbbra is azoknak kell félniük, 
akiket a félelem és az otthoni életük ellehetetlenülése 
űzött ide. Úgy látszik, ők itt sem lehelnek nyugodtan...

Talán ez a szomorú esemény is szülhet bennünk né
hány aggodalmas gondolatot -  nem miattuk, hanem 
értük.

Béna Zoltán

(Megjelent a Varsányi Fórumban, március 5-én.) * * *

A KIÉ NEMZETI SZÖVETSÉG 1995. május 13-án tar
totta évi rendes közgyűlését, melyen a küldöttek elnöknek 
megválasztották Mózes Áront és elfogadták az egyesület új 
alapszabályát.

Az egyesület elnevezése is megváltozott. Az új név: Ma
gyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület.

*
A Missziói és Környezetügyi Központ 4. ÖKUMENIKUS 

VILÁGNAPJÁT június 2-án du. S—7-ig és június 3-án de. 
9-2-ig tartja az újpesti Baptista Egyház templomában. Első

tisztelet, előadások és munkacsoportos megbeszélések lesz
nek.

A konferencia összefoglaló címe: Szeretett városaink. 
A konferencia helye: 1043 Kassai u. 26. (3-as Metro végállo
másánál).

*
A kirándulók ökumenikus missziói összejövetelén június 

11-én, vasárnap du. 4 órakor a pesthidegkúti református 
templomban (II. Hidegkúti út 64.) Tamás Bertalan reformá
tus lelkész, külügyi osztályvezető tart előadást „Dél-Ameri- 
kában jártam ” címmel.

*

A FÚVÓSTÁBORT idén július 20-30. között rendezik 
meg Kismányokon. Jelentkezni lehet június 20-ig Johann 
Gyula szekszárdi lelkésznél (7100 Luther tér 2.).

Iskola- és irodabútor-szalon
1065 Budapest VI., Hajós u. 13-15.

(az Operaház mellett)
Telefon: 111-0636,131-8455 

Fax: 111-0636

M inden igényt kielégítő bútorválaszték!
Helyszíni megrendelés esetén árkedvezmény

Pünkösdi fohász

.. .Samáriában”
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...egész a föld végső határáig”

Evangélikus Élet 1995. j ú n i u s  4.

„ELJÖN HOZZÁTOK A SZENTLÉLEK ÉS TANÚIM LESZTEK...

Az Újszövetség híradása szerint 
Isten az Ő Egyszülött Fiában, Jé
zus Krisztusban mutatta meg, 
hogy érdeklődése az egész földre 
vonatkozik. „Mert úgy szerette Is
ten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta..., hogy üdvözöljön a világ ál
tala”. (János 3,16). Jézus kereszt
halála és feltámadása után elhang
zott tanítványai felé a hívás, hogy 
. . .menjenek el széles a világra..." 
Apostolok Cselekedeteiben olvas
hatjuk (1. fejezet 8 vers): „Ellenben 
erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek és tanúim lesztek Jeru
zsálemben, egész Júdeábán és Sa- 
már iában, s ő t ... egész a föld végső 
határáig."

Lukács m egértette  Isten széles 
körű  tervét

Isten terve még mindig az egész 
világ felé irányul, a tanítványai 
otthonából indul ki, és az egész 
világ felé tart, más népek felé foly
tatódik. Csodálatos módon Lu
kács evangélista megértette Isten 
széles körű tervét. Ha megfigyeljük 
evangéliumának és az Apostolok 
Cselekedeteinek a felépítését, ak
kor láthatjuk, hogy az egész Evan
gélium arrafelé vezet, hogy Jézus 
Jeruzsálem felé tart, ahol majd a 
kereszthalál várja őt. Feltámadása 
után kezdődik az Apostolok Cse
lekedetei. Az első hat fejezet még 
Jeruzsálemben játszódik le (6. feje
zet 7. versig). A második részben a 
tanítványok már Samáriát is átka
rolták (9. fejezet 31. versig). 
A könyv folytatása arról szól: ho
gyan viszik az apostolok az evan
géliumot Antiochiáig, Kis-Ázsiáig 
és az ekkori világ központjáig, Ró
máig. Bár Lukács megértette Isten 
széles körű tervét, a tanitványok 
számára ugyanez nehezebben 
ment. Ok Jeruzsálemben marad
tak, de mozgás nélkül. Ott hirdet
ték az evangéliumot és sokan meg
tértek. Alakult egy gyülekezet. Azt 
mondhatjuk, hogy érthető, hogy 
ott maradtak, mert sok tennivaló
juk volt. „Az Isten igéje pedig ter
jedt, és nagyon megnövekedett a ta- 
, nítványok száma . Jeruzsálembe^,, 
sőt igen sok pap is engedelmeske

idet t a hitnek” (ApCsel 6,7). Isten 
terve azonban mégis más volt. 
Közbe kellett lépnie, hogy terve 
megvalósuljon. Üldözés indult a 
jeruzsálemi gyülekezet ellen. Me- 
nekülniök kellett. Azután olvas
hatjuk, hogy .. .mind szétszóródtak 
Júdea és Samária területén... és...

1 akik pedig szétszóródtak, elmentek, 
és hirdették az igét." (ÁpCsel 8,1;
11,19) Isten megint közbelépett, 
hogy eredeti terve valósuljon meg, 
hogy a hívők ne úgy maradjanak, 
mint a „só a sótartóban”, gettóba 
zárva Jeruzsálemben, hanem to
vább hirdessék az evangéliumot. 
Csak akikor indultak el Júdeába és 
Samáriába és menekülésük közben 
már nem felejtkeztek meg arról, 
hogy tovább adják, amit kaptak, 
bizonyságot téve mindenütt, ahol 
megfordultak. Először csak a 
zsidóknak, de fokozódó bátor

sággal a pogányoknak is (Ap- 
Csel 13,46).

Külm isszió: Istennek  szívügye
Isten szívügye, hogy tovább 

terjedjen a Jézusról szóló öröm
hír, kifelé, egyre szélesebb körbe, 
egyre jobban megvalósulva. 0  
maga az, aki véghezviszi terveit 
a Szentlélek által. De ezt a mun
káját emberi eszközökkel is vég
zi. Emberi gyengeségünkön is 
munkálkodik erejével, és képes 
nagy dolgokra felhasználni. Azt, 
hogy O cselekszik, az, hogy az 
eredmény neki köszönhető, ez 
nem vitás. Ezen a háttéren igaz 
az, hogy az „Apostolok Cseleke
detei” cim tulajdonképpen nem 
teljesen helyes, hiszen végered
ményben a Szentlélek, az Isten 
cselekvéséről van szó.

Tehát, a népek, és az egész világ 
Isten szívügye. Vagyis a misszió, a 
külmisszió Istennek szívügye. Mi
vel pedig ez neki szívügye, ezért 
kell, hogy nekünk is szívügyünk 
legyen. •

A fejlődésben és a tudományban hivő 
XIX. század végén azt hitték, hogy ha 
sikerül legyőzni a legpusztítóbb betegsé
geket, járványokat, ha az élet minősége 
megjavul, ha majd megvalósul a „nyolc 
óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra 
szórakozás" szép eszménye, akkor 
hosszabban és jobban fogunk élni. Egy 
ideig így is látszott, hiszen egymás után 
fedezték fe l a tuberkulózis, a himlő, a 
gyermekágyi láz, a vérbaj ellenszerét. 
Európában kezdtek tovább élni az em
berek, s ezt a folyamatot „csupán" a két 
világháború katasztrófái szakították 
meg. Afrikában, Ázsiában az új gyógy
szereknek, egészségnevelési programok
nak és a gazdasági fejlődésnek köszön
hetően -  robbanásszerűen nőtt a népes
ség száma. Leigáztuk a természetet, 
megzaboláztuk az elemeket, kiaknáztuk 
a föld kincseit -  és még büszkék is vol- 

, tunk rá , ,  , .,
Am úgy látszik, nem lehet büntetlenül 

befeá'SálköíM a  Mübé, ' a természet tör
vényeibe. Az egész világon rengeteg ál
dozatot szed a rák, a szív- és érrendszeri 
betegségek, a közlekedési balesetek. 
Kényelmünkért, jólétünkért ezekkel a 
betegségekkel fizetünk. S  míg a világ 
gazdagabb részén sokan a túltápláltság 
miatt szenvednek szivhalált, addig Afri
kában évente milliók pusztulnak ma is 
éhen. És napjainkban nem a himlő járvá
nya terjed, hanem az AIDS, aminek út
já t állni nem tudjuk. És naponta támad
nak újabb és újabb vírusok.

A magyar népesség nagyon beteg. 
A magas ólomtartalmú nagyvárosi ut
cák, a szennyezett ipari körzetek, az 
elavult gépkocsipark súlyos környezeti 
ártalmakat okoznak. De még ezek sem 
érnek fe l a magyar nép önpusztító élet
módjának következményeivel. A sta
tisztikák valósággal sokollóak.

Magyarország a tiszta alkoholra át
számított fogyasztásban világelső. Egy

Im ádkozni -  adakozni 
-  elm enni...

Ránk bízta, mint feladatot, 
hogy érdeklődjünk más népek 
iránt is. Azt, hogy imádkozzunk 
más népekért: a Balkánon lakó né
pekért, Albániáért..., Oroszor
szágban élő népekért, Törökorszá
gért. De azokért a külföldi diáko
kért is, akik itt laknak közöttünk. 
Sokszor olyan országokból jöttek, 
ahol a külmissziói munka külön
böző okok miatt nagyon nehezen 
haladt előre. Nagyon fontos lenne, 
hogy ugyanazt az érdeklődést, sze- 
retetet, könyörületet, irgalmat mu
tassuk meg nekik, ami Jézusban 
volt. Ha valóban szívügyünknek 
tekintjük ezt a munkát, akkor ada
kozásainkkal is támogassuk ezt. 
Vannak (talán te?), akiknek telje
sen oda kell szánni magukat, Isten
nek, hogy ő tegyen az életükkel, 
amit ő akar. Kész lenni itt Magya
rországon szolgálni, vagy akár 
máshova is elmenni.

Dr. Anne-Marie Kool 
a Protestáns Missziói 

Tanulmányi Intézet igazgatója

magyar ember évente átlagosan -  termé
szetesen a csecsemőket is beleértve -  
11,3 liter tömény alkoholt ereszt le a 
torkán. Nem véletlen hát, hogy a máj
zsugorban elhunyt férfiak világlistáját is 
a magyar férfiak vezetik. Hazánk a rák 
halálozási statisztikájában a világon a 
harmadik helyet foglalja el. Ebben is 
döntő szerepet játszik az alkohol és a 
cigaretta.

A lakosságnak legalább 25 százaléka 
mutat neurózistüneteket, 1 százaléka az 
elmebeteg és 70 ezer kábítószeres él kö
zöttünk. Az évi 4500 befejezett öngyil
kossággal -  e szám 15-szöröse volt a 
kísérlet -  a világon az első helyen állunk. 
Hazánkban évente 26 milliárd szál ciga
rettát szívnak el a dohányosok, a felnőtt 
magyar lakosságnak csaknem a fele do
hányzik. Egyáltalán nem túlzottan bo
rúlátó az az előrejelzés, mely szerint 
2000-ben 58 év lesz a férfiak születéskor 
várható élettartama, ha nem változik az 
a gyakorlat, hogy a mértéktelen alko
holfogyasztás és a dohányzás következ
tében hal meg a lakosság 40-41 százalé
ka. És ami a legszomorúbb: mindkét 
szenvedélyben egyre nagyobb arányban 
vesznek részt a fiatalok és a nők. Közis
mert a magyar konyha zsíros és füstölt 
ételeket előnyben részesítő káros volta 
is.

A már megbetegedett és szenvedő em
berekre gondoljunk együttérzéssel, de ne 
feledkezzünk el a magunk felelősségéről 
sem. Mert felelős az anya, aki gyerme
kével szive alatt is tovább dohányzik, az 
apa, aki alkoholmámorában összeveri 
családját, vagy „csak" rossz példát mu
tat neki, de mi is mindnyájan, akik nem 
törődünk eléggé saját egészségünkkel. 
Testünkkel, lelkűnkkel. Földünkkel, 
környezetünkkel rosszul sáfárkodunk; 
nem becsüljük meg azt, ami a miénk. 
Pedig csak kölcsönbe kaptuk...

Újlaki Ágnes

Betegek vagyunk...

Szentlélek ajándékai -  a karizmák
Egyre többet beszélünk kariz

mákról, de pontosan nem tudjuk, 
hogy mit is értünk ezen.

Használjuk ezt a kifejezést olyan 
emberekkel kapcsolatban, akik va
lamilyen szempontból meghatáro
zó, rendkívüli személyiségek. így 
beszélünk karizmatikus politikus
ról, közéleti emberről, művészről. 
S valami olyasmit értünk ezen, 
hogy az illetőnek valami „kisugár
zása” van. Hatni tud másokra. 
Megnyerő, rátermett, kiváló ké
pességű ember!

De karizmatikusoknak nevez
zük azokat, akik vallják, hogy a 
hitre jutott embernek szükséges a 
Szentlélekkel való beteljesedés, fel- 
töltekezés. A Léleknek ezt a kiára
dását pedig a Szentlélek-kereszt- 
ségnek nevezett élmény révén élik 
át. Mint mondják, megtelnek 
mennyei erővel és örömmel. Ennek 
a Lélek-áradásnak leggyakoribb 
jele -  meggyőződésük szerint -  a 
„nyelvekenszólás”. Ezt a nyelvet 
sem az nem érti, aki az élményben 
részesül, se azok, akik ennek a je
lenségnek tanúi, hallgatói.

A Lélekkel beteljesedett ember 
azután kaphatja a Szentlélek kü
lönféle karizmáit, például azt, 
hogy tanítani tud másokat, vagy 
kapja a prófétálás ajándékát, eset
leg azt, hogy képes gyógyítani a 
Lélek erejével.

Ezek a karizmatikusok lehetnek 
elkülönült felekezetekben, közös
ségekben élők, de lehetnek a törté
nelmi egyházak tagjai is. A magyar 
katolikus egyházban egy több ezer 
fős csoport nevezi magát karizma
tikusnak, a református egyházban 
egy egészen szűk kis kör.

Sok a félreértés ezekkel a kariz
mákkal kapcsolatosan. Egyhá
zunkban, pedig sokan semmit nem 
tudnak róluk s bizonyos belső za
varral hallgatják az erről hangzó

nyilatkozatokat vagy bizonyságté
teleket.

Mi tehát a karizma? A szó gyö
ke -  a karisz (kegyelem) szava. 
A karizma Isten kegyelmi ajándé
kát jelöli. Olyasmit, amiért imád
kozni lehet és imádkozni is kell, de 
Isten szuverén módon adja annak 
akinek akarja és úgy és annyit, 
amennyit jónak vél. A karizma 
nem velünk született tulajdonság 
vagy képesség -  hanem ajándék.

Elsősorban Pál apostol az, aki 
megfogalmazza a karizmákkal 
kapcsolatban felismeréseit a ko- 
rinthusi levelekben és a római le
vélben. (lK or 12., 14. fejezetekben 
és Róm 12, 6-8.) -  A Timotheus- 
hoz írt levelekben is említést tesz 
róla. (lTim 4,12; 2Tim 1,6)-R a jta  
kívül csak Péter hivatkozik még a 
lelki ajándékokra az lPt 4 ,10-ben.

Ha elolvassuk ezeket a bibliai 
helyeket, akkor -  jellegüket tekint
ve -  három csoportba sorolhatjuk 
az apostol által említett ajándéko
kat. Az első csoportba kerül az 
apostolság, a prófétai és a tanítói 
szolgálat, az evangélista munkája 
és a pásztori tevékenység. Ezek va
lamiképpen mind az igehirdetéssel, 
az igeszolgálattal kapcsolatosak. 
A következő csoportba tartozók 
azok, amelyek a gyülekezet tagjai
nak a hitét, a lelki életét mélyítik 
el. Ilyen a vezetés karizmája, a dia- 
kónia lelkülete, a buzdítás, a böl
csesség, a „tudomány” és a „hit” 
ajándéka. A harmadik csoportot a 
Szentlélek rendkívüli megnyilvá
nulásai képezik: isteni erők jelenlé
te, gyógyítás, nyelveken szólás és 
annak megmagyarázása és a lelkek 
(pneumák) megítélése.

Az apostol nem hagy kétséget 
afelől, hogy számára a legfonto
sabbak az első csoportba tartozó 
ajándékok. Ezeknek az ajándé
koknak egyetlen célja van: a kö-

Pedagógus csendesnap
A Budai Evangélikus Egyházme

gye szervezésében április 22-én 
(szombaton) a Deák téri Evangéli
kus Gimnáziumban ökumenikus 
csendesnapra szólt a pedagógusok
nak a meghívó. Örömmel és felfoko
zott várakozással készültünk erre az 
alkalomra. Nagy szükségét éreztük a 
mai zűrzavaros és idegfeszítő időben 
a pedagógusok szerteágazó munká
jában sokszor már megfáradt embe
rek az elcsöndesedésre, felfrissülésre, 
Isten igéjéből nyert új erő nyerésére. 
Istennek legyen hála, nem csalód
tunk.

A pedagógusnap dr. Győri József, 
a budai egyházmegye felügyelője, 
egyetemi docens áhítatával kezdő
dött, aipelyre több mint ötvenen fi
gyelhettünk. Köszönettel tartozunk 
a választott igéért -  Lukács 10,38 -  
mely figyelmeztetés mindnyájunk fe
lé, hogy a sok fontos, vagy fontos
nak vélt dolog mellett, melyekkel 
nap mint nap szembe találjuk ma
gunkat, az egy szükségesről -  az el- 
csöndesedésről -  el ne feledkezzünk.

Tíz órai kezdettel felfigyelhettünk 
Pintér Károly Deák téri lelkész előa
dására, melyben feleletet keresett ar

ra a kérdésre, „Miért engedi Isten a 
katasztrófákat, egyéni vagy tömeges 
szerencsétlenségeket, háborúkat, ár
tatlan emberek halálát ... stb." Ko
moly és nagyon nehéz kérdések, me
lyekre saját életéből hozott fel példá
kat, s amelyek saját életünkben, hoz
zátartozóink életében ismételten elő
fordulhatnak. Végső megoldásként 
Isten kezébe kell letennünk, s tőle 
kérni a választ.

Köszönjük a közvetlen, meleg 
hangú, őszinte vallomást e nehéz 
kérdésről. Mindnyájunknak útmuta
tást, erőt adott és nem utolsósorban 
nagy élményt az előadás hallgatása.

Szünet előtt Kovács Márta, Kozák 
Imola és Kozák Orsolya előadásában 
Telemann: F-dúr szonátáját hallgat
hattuk, mely üdítőként hatott a ne
héz kérdéseket felvető előadás után. 
Köszönet érte.

Szünetben a Budahegyvidéki gyü
lekezet asszonyainak vendégszeretét 
élvezhettük. Az ebédlőben terített 
asztal, sütemény, kávé várta a hall
gatóságot. Köszönjük.

Megismerkedhettünk az Ethos ki
adó könyveivel, melyet nagy szere
tettel ajánlottak az ott lévőknek. Jó

zösség építése. Koronként más és 
más hangsúlyt és megítélést kap
hat egy-egy karizma, pl. sokan két
ségbe vonják a nyelvekenszólás 
mai jogosultságát. Egy bizonyos, 
egyetlen lelki ajándék sem válhat 
öncélúvá vagy túlhangsúlyozottá.

De azt is tudatosítanunk kell, 
hogy karizmák nélkül nincs egyház! 
A Szentlélek az egyházban a lelki 
adományok sokféleségén keresztül 
hat és működik. így volt ez a múltban 
és így van a jelenben is. Egyetlen 
mozgalom vagy lelki ébredés nem 
sajátíthatja ki magának. A karizma 
ajándék és nem privilégium.

Világosan kell látnunk, hogy a 
karizmák hiánya az egyház meg- 
erőtlenedését és megfáradását jel
zi. A megújulásra egyházunk népé
nek is szüksége van. Evek óta erről 
beszélünk. Ugyan miként mehetne 
ez végbe a Szentlélek ajándékai 
nélkül? Szükségünk van a kariz
mákra, mert szükségünk van élő és 
ható igére és igehirdetésre, ahol 
nyilvánvaló a Lélek ereje. -  Szük
ségünk van a tiszta és igaz tanítás
ra, talán sokkal inkább mint a ko
rábbi századokban. Szükségünk 
van a hitet ébresztő evangélizáció- 
ra és az Isten mai üzenetét felisme
rő prófétai szóra.

Azokat a karizmákat említet
tem, amelyek Pál számára a legin
kább fontosak voltak. S ha a Lélek 
kiárad közöttünk, mi az amit még 
ajándékba kapunk...? Ez legyen 
az egyház Urának a dolga. S a 
miénk? Mindenekelőtt tudnunk 
kell, hogy bűnbánat és megtérés 
nélkül hiába várunk a Lélek ajándé
kaira.

S csak ezután tehetjük azt, amire 
Pál a korinthusiakat kéri: „töre
kedjetek a szeretetre, buzgón kér
jétek a lelki ajándékokat, de legin
kább azt, hogy prófétáljatok”.

-ér

volt a szünet arra is, hogy a megje
lent pedagógusok egymással is szót 
válthattak, közelebbről megismer
hették egymást. Szünet után dr. Pál- 
hegyi Ferenc pszichológus előadása 
következett, melynek címe: „Nevelé
si helyzetek megoldása, kezelése”. 
(Hazugság, felelősség elől való 'kité- 
xés stb.) Sok eligazítást,, bátorítást 
nyertünk mindannyian a felsorolt té
mákban, s ezen túl még a család és 
pedagógus viszonyában felmerülő 
kérdésekben is. Köszönjük az elénk 
tárt családmodelleket, melyek közül 
egy-egy nagy derültséget keltett, de a 
valóságot ábrázolta.

A csendesnap Szirmai Zoltán es
peres záró áhítatával végződött. 
A választott ige: lKorintus 9,26. 
Köszönjük az abban való megerősí
tést, hogy a tanár hite sokszorosan 
számít diákjainknál.

Úgy érzem, mindnyájan nagy há
lával tartozunk Istennek, hogy ilyen 
alkalommal ajándékozott meg ben
nünket. Lélekben felfrissülve térhet
tünk haza, s végezhetjük mindennapi 
teendőinket. Köszönet a csendesna
pot szervező egyházmegyének, lelké
szeknek, pedagógusoknak.

Puskásné Benczúr Csilla 
matematika-fizika szakos 

tanár

„Megvan a Szentlélek titka!?
-  Nem is titok..." -  folytatta kiáltásból suttogóba 

csukló hangon -  pár esztendeje -  a Pünkösd ünnepi 
istentiszteletet követően mellém furakodó, konfirman
dus korú kisleány. Nyilván az igehirdetésben elhangzot
takra vonatkozóan, amelyben utaltam a Szentlélek el
rejtett munkálkodására is.

-  Valóban...? -  kérdeztem, hozzá hajolva.
-  Igen... -  felelte még csendesebben és kissé bizal

masan - , mert engem megérintett és... és tudok min
denkit szeretni. ..

-  Nagyon örülök ennek... -  mondtam kicsit elérzé- 
kenyülve és megsimogatva arcát de még inkább a 
mennyei Atyánk.

Arra gondolok, hogy igazán a jó  Isten szeretné simo
gatni mindannyiunk arcát -  életét - ,  de vajon tudunk-e 
az előbbihez hasonló természetes őszinteséggel választ 
adni az ünnephez csatlakozó kérdéseinkre? Tudunk-e 
rejtett érzéseink feltárulkozásának lehetőséget adva, 
bizonyságot tenni arról, hogy nem csupán az egyházi 
esztendő ismétlődő ünnepeinek alkalmával, hanem azon 
túlmenően, életünk minden napján érezzük a Szentlélek 
munkálkodásának a szeretet gyakorlására, örömre és 
hálaadásra késztető erejét?

Vagy talán csupán megismerni, megfejteni, magya
rázatot adni szeretnénk mindarra, ami a Jeruzsálemben 
történtektől napjainkig érezteti hatását? Csak emlér 
kezni?

„Nem szagolgatni... tanítani!" — üzeni -  a talán 
közismert vicc szavaiban -  a gyermeke tisztaságára 
utaló megjegyzést tévő tanítónak a szülő.

Most a Teremtő szülő üzeni: nem megfejteni, ma
gyarázni, hanem megéreznie kell minden gyermekének 
a Szenf lélek munkálkodását. Üzeni a világ valamennyi, 
sokszor hamis kívánságokat gerjesztő tanítójának kí
sértései ellenében: Megérezni életedben!

Jézus ezt mondja: Vegyetek Szentleiket! Hogy a
Lélek által megtisztuljatok és újjászülessetek... _

- * H

Aki megérezte a valóban minden 'emberi értelmet 
felülmúló erejét, az meg is értette. Hitből következően.

Az ünnepen elhangzó igék is felszólitásszerüen kínál
ják az előbbiek lehetőségét. Nem a ma születettek, nem 
is az elmúlt vasárnapok alkalmával megerősített ifjaink 
és leányaink számára, hanem mindannyiunk számára -  
Isten gyermekeinek - ,  akik könnyen megfáradunk, bár 
életünk teljessége után sóhajtozunk, mégis elbizonyta
lanodunk.

Szentlélek titkáról gondolkodunk, amely inkább 
csak leplezi a magunkét, amelyből következően annyi 
akadályt állítunk Isten munkálkodásának útjába... 
Miért?

Miért tekintjük ország és világ annyi meghökkentő, 
mégis tovatűnő és múlandó csodáját elfogadásra mél
tóbbnak?

Végül is Isten Lelke erejével mégsem zárt kapukat és 
ajtókat zörget, vagy dönget. Nem, ugyanis teremtettsé- 
günkből következően az övéi vagyunk, mégpedig mind
azokkal, amik körülveszik életünket. Az a tapasztala
tom -  alig évtizedes lelkészi szolgálatomból következő
en is -  hogy tudva tudattalanul minden emberi érzi 
ezt. Sőt ez a reménységem is! És nem csupán Pünkösd 
ünnepének elmúló napjaiban, hanem -  és ehhez elegen
dő reformátorunk első tételére emlékeznünk -  életünk 
minden napjára vonatkozóan indíttatást kell adjon a 
megígért és titkon óhajtozott cél eléréséhez, már itt a 
földön megvalósuló országához is.

Hitből következően, de hitből fakadó megértésen is 
múlik mindez. Annak megértésében és felismerésében, 
hogy Isten nem feledkezik meg rólunk. Ezért is erősít 
meg újra, és újra, bizonyosan az ünnepen messzehangzó 
énekünk hallatán is:

„Jövel Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket bő
ven..."

És feltárulhat mindenki előtt a titok..., ha még ti
tok... ,, Mónus László

i . . B

Beszámoló 
p  az 1995-ös 

Imanapról
Az 1995-ös Világimanap előkészítése során olvasóink 

egy afrikai ország, Ghana életével, múltjával, sok-sok 
küzdelmével, egyházai életével ismerkedhettek meg. 
A Föld minden ember otthona című téma figyelmeztetett 
arra, hogy Isten kijelölte számunkra helyünket ebben 
a világban, s felelősek vagyunk egymásért. Azokért, 
akik keresik helyüket kis és nagy közösségekben, akik 
elvesztették otthonukat, akik magukra maradtak, akik 
a háború poklából menekülnek és befogadásra várnak.

Istentiszteletünk alapigéje a tékozló fiú  példázata a 
széthulló család drámaian aktuális, mai kérdéseit adta 
elénk. Az apa tág ölelésű, visszafogadó szeretete tanít
hat bennünket is a megromlott kapcsolatok helyreállí
tására.

Milyen volt az idei imanapi szolgálat visszhangja? 
Ezt a kérdést szeretném ennek a sorozatnak a végén 
felvetni.

Az az elképzelésem, hogy a gyülekezetekből vissza
jelzést kapok a szolgálatokról, nem vált valóra. Mégis 
az a jó  reménységem, hogy az imanapi mozgalom ter
jed. Néhány jel, ami erre utal: Az anyagot 1500 pél
dányban nyomtattuk ki, munkatársaim ezeket az utolsó 
példányig szétosztották egyházmegyénként. Egyes 
gyülekezetekben fénymásolóval tovább sokszorosítot
ták az istentiszteleti rendet, s eljuttatták olyanoknak is, 
akik még nem ismerték ezt a mozgalmat.

Egyik pesti gyülekezetben történt: két kedves nyug
díjas papnétársam költözött a gyülekezet területére, 
akik elkötelezettjei az imanapi munkának (különböző 
felekezetűek). Csodálkozva hallották, hogy a gyüleke
zetek még nem is hallottak róla. Megszervezték és 
megtartották március 3-án az istentiszteletet, közel
kétszázan jöttek el négy felekezetből. Nyitott, testvéri

Á

alkalom volt, feltétlenül gazdagodást és közeledést je 
lentett a felekezetek között. Vecsési lelkészkollégám 
mesélte, ahol évek óta, kicsiny kezdettel, ismerik és 
megtartják az imanapot, idén már csak a templomba 
fértek be a résztvevők száma miatt.

Saját gyülekezetemben a szép ünnep zuhogó esőben 
köszöntött be, aggódva figyeltem az érkezőket. Félel
mem alaptalan volt, a gyülekezet megtöltötte imater
münket!

Mindez annak a jele, hogy gyülekezeteink nyitottak 
az új, tartalmas, ökumenikus alkalmak iránt. Ehhez 
azonban munkatársakra van szükség, akik tudnak 
együtt dolgozni más felekezetű testvéreinkkel.

Idén is elküldtük határainkon túlra is az anyagot: 
Szlovákiába, Ukrajnába, Erdélybe, a Vajdaságba, és |  
másodízben Németországba, a stuttgarti magyar gyüle
kezetbe. Örömömre a melbournei konferencián meg
szólított egy asszony, hogy városukban van egy kis 
magyar közösség. Kért, hogy számukra küldjék jövőre 
magyar imanapi anyagot. Terjed a mozgalom!

Sajnos, az imanapi ojfertóriummal még nem tudok 
elszámolni. Annak csak egy része érkezett meg hozzám.
( Csak zárójelben: a legtávolabbról Stuttgartból a leg
korábban ért ide ismét a szeretetteljes adomány!) Az 
adományok nagy részét idén is a menekültek támogatá
sára fordítjuk. Szeretnénk azonban a magyarországi 
ökumenikus női munkát fejleszteni, a pénz egy részét 
erre tartjuk meg.

Ezzel kapcsolatban hadd jelezzem, hogy egy területi 
asszonycsendesnapot szervezünk most Debrecenben, 
május 27-én, a református gyülekezetben (Kálvin tér 
16.). Ez lesz a tizenegyedik ilyen alkalom. A környék
ről mindenkit szeretettel várunk.

Végül: már gondolunk előre is. Az 1996-os Imanap 
„házigazdája" Haiti, témája: Isten válaszra hív ben
nünket.

Köszönöm az érdeklődést, a figyelmet és az imádsá
gokat:

, Keveháziné Czépénvi Klára
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P F I N G S T E NIch will meinen G eist ansgießen  
über alles Fleisch

Joel 3,1

Die Sache mit dem Heiligen 
Geist ist kein schwieriger Glau
bensartikel, nichts Abstraktes, im 
Gegenteil: Hier wird G ott konkret. 
„Christus erkennen heißt nicht sei
ne Natur verstehen, sondern seine 
Wohltaten begreifen“ (Philipp 
Melanchthon). Der Geist führt aus 
der Theorie über Gott in die Praxis 
dessen, „der wehl tut Tausenden“ 
(Jeremia 32,18). Der Heilige Geist 
ist der einzige Heilpraktiker, der 
diesem Namen voll gerecht wird. 
Diese anspruchsvolle Berufsbe
zeichnung könnte den mißver
ständlichen Begriff „Seelsorger“ 
ablösen.

*
Pfingsten ist das Fest der welt

weiten Praxiseröffnung des Aufer
standenen, und es lohnt sich, genau 
zu betrachten, wie die göttliche 
Therapie des Menschen vor sich 
geht. Pfingsten ist kein Aufschwung 
zu Gott, „der Heilige Geist kommt 
vom Himmel herab“ (Apostelge
schichte 2), er belehrt alle babylo
nischen Türmebauer und Selbster
lösungsexperten eines Besseren. 
Sein Geist bringt das, was alle, de
nen es um das Wohl des Menschen 
und um das Heil der Welt geht, 
suchen: menschliche Wärme und 
blühende Hoffnung. Wenn der 
Geist des Auferstandenen das Wort 
ergreift, dann hören wir keine kom
plizierte Theologie, da wird es ei
nem einfach warm ums Herz -  
„Brannte nicht unser Herz, als er 
mit uns redete?“ (Lukas 24, 22).

*
Der Heilige Geist schafft Ge

meinschaft, er spricht eine Sprache, 
die von allen verstanden wird. Daß 
sich in der Apostelgeschichte Men
schen aus 17 Nationen verständlich 
angesprochen fühlten, ist so ein
malig nicht, man denke nur an die 
UNO oder gar an die über 300 
verschiedenen Kirchen in der Öku
mene oder an das alltägliche 
Pfingstwunder, daß Menschen, die 
sich nicht mehr verstanden, plötz
lich, wieder einander lieben und 
verstehen. Das „Brausen vom 
Himmel“ kuriert uns vom Auf
brausen und Resignieren -  ein 
wunderbares Erlebnis! So entsteht 
Kirche, die Gemeinschaft derer, die 
sich durch die Liebe zu Gott und 
untereinander verbunden wissen.

'*
Der Heilige Geist schafft Begei

sterung, er wendet sich nicht nur an 
unseren Verstand wie manche gute 
Predigt. Er schafft Stimmung -  „sie

sind voll süßen Weins“ (Apostelge
schichte 2, 13). Er ergreift in lie
bender Zuneigung den ganzen 
Menschen, ganz real: Man kann 
sogar durch ihn schwanger werden, 
so beschreibt Matthäus das Ge
heimnis der Menschwerdung Got
tes. Durch den Heiligen Geist wird 
der letzte und tiefste Grund der 
Welt zugänglich, nämlich die Freu
de. Wir und unsere Welt sind nicht 
die Laune eines Schicksals, son
dern der sichtbare Ausdruck der 
Freude Gottes. „Du bist ein Geist 
der Freuden, von Trauern hältst 
du nichts, erleichterst uns im Lei
den mit deines Trostes Licht“ 
(Paul Gerhardt).

♦
Der Heilige Geist schafft Er

nüchterung. Was die Außenstehen
den für berauschte geistige 
Schwärmerei oder für „Opium fürs 
Volk“ halten, ist in Wahrheit die 
heilsamste Ernüchterung für alle 
Beteiligten. Der Geist Gottes hilft 
allen, die „geistig weggetreten“ 
oder „ausgeflippt“ sind, wieder 
„ganz da“ zu sein, für sich selbst 
und für die andern und damit für 
G ott; auf dem Boden der Realitä-

Die Last der Verantwortung 
und Pflicht is für Mose zu groß. Er 
schafft sein Pensum nicht mehr. Es 
ist ihm zu viel geworden. Was wir 
an Mose seben, wiederholt sich un
zählbar oft.

Das Pfingstfest zeigt uns, wie 
G ott sich die Arbeiter, die er 
braucht, ruft und mit seinem Geist 
begabt. Was da geschah, hatte kei
ner planen oder vorbereiten kön
nen. Aber Gottes Geist ruft sich 
selbst Diener. Es ist ja  der Dienst 
ihres Herrn Jesus Christus, den sie 
in der Kraft des heiligen Geistes 
weitertragen. Weil es sein Befehl 
und Auftrag ist, gibt er selbst auch 
die Kraft dazu. Er verlangt nicht 
mehr, als unsere Gesundheit er
laubt. Er gibt M ut und Freudigkeit 
trotz aller Enttäuschungen. Wir 
haben allen Grund zum Danken 
für diese Gewißheit, daß G ott sei
ne Gemeinde durch Menschen in 
seinem Dienst selbst leitet und er
hält.

Das geschieht durch Pfingsten.

ten und Aufgaben unseres Lebens 
ermuntert er uns zu nüchterner 
Geistesgegenwart, „er ist der beste 
Freund des gesunden Menschenver
standes" (Eberhard Jüngel).

*
Der Heilige Geist befähigt zum 

Zeugnis, er ist eine ansteckende Ge
sundheit. Es geht uns nicht anders 
als damals dem Petrus: „Wir kön
nend ja  nicht lassen, daß wir nicht 
reden sollten“ (Apostelgeschichte 
4, 20). Was qualifiziert uns dazu? 
Der eigene Glaube und das oft un
glaubliche Verhalten der Christen 
in der Welt sind eher ein Grund zu 
betretenem Schweigen. Es muß al
so am Geist liegen, daß wir nicht 
mehr davon loskommen bzw. an 
der einzig wahrhaft geist-reichen 
Geschichte: wie Jesus Leben und 
Tod überliebte.

*
Komm, heilender Geist, 
komm, tröstender Geist, 
komm, liebender Geist, 
komm, Geist der Freude, 
komm, Geist der Wahrheit, 
komm, Geist der Freiheit, 
amen, ja, komm Herr Jesu!

Wir sind nicht diejenigen, die unse
re Kirche erhalten und tragen müs
sen. Der Herr selbst ist es. Er ver
langt von seinen Dienern nicht 
mehr als sie schaffen können. Mo
se bekommt in seiner N ot Helfer 
an die Seite gestellt. Mose soll alles 
vorbereiten, aber G ott selbst 
schenkt seinen Geist für den 
Dienst. Wir würden die Gaben des 
Heiligen Geistes verachten, wenn 
wir uns einbildeten, wir könnten 
mit unserem Eifer Menschen moti
vieren. Er selbst hält sein Volk zu
sammen.

*

Komm, Heiliger Geist, erfülle die 
Herzen deiner Gläubigen und ent
zünde in ihnen das Feuer deiner 
göttlichen Liebe. Wir danken dir, 
daß du Menschen berufst und mit 
deiner Kraft beschenkst. Deine 
Kraft ist es, die uns in unserem 
Glauben und Leben begleitet, wenn 
Menschen als deine Zeugen bei uns 
sind.

Amen.
Rudolf Keller

Walter Leopold 
(Von Tag zu Tag)

Gottes Geist ruft sich selbst Diener
4Mose 11, 16,17

Pfingsten ist für den christli
chen Glauben das Fest der Gabe 
des Heiligen Geistes an die Jün
ger und Jüngerinnen Jesu. Da
mit ist dieser Tag der eigentliche 
„Geburtstag“ der jesuanischen 
Gemeischaft, die wir heute die

„Kirche“ nennen. Das Wort 
„Pfingsten“ stammt vom griechi
schen pentecoste und bedeutet 
schlicht „50“ . Damit bezeichnete 
die frühe Christenheit zunächst 
den fünfzigsten Tag nach dem 
jüdischen Passafest, bezw. nach 
Ostern, dem Auferstehungstag 
Jesu Christi. Das Passafest war 
im alten Israel ursprünglich ein 
Fest der Ernte, entwickelte sich 
aber in der weiteren jüdischen 
Tradition zur Feier der Erinne

rung an den Bund Gottes mit 
seinem Volk Israel.

Durch die Erfahrung des Heili
gen Geistes an diesem Tag sahen 
sich die Jünger und Jüngerinnen 
Jesu mit einem Male befähigt und 
ermutigt, die Botschaft der Liebe 
Gottes an andere Menschen wei
terzusagen. Der Bund Gottes mit 
seinem Volk galt ihnen als er
neuert, erweitert und gefestigt. Ein 
neuer Wind blies durch ihre Ge
meinschaft. .

O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, 
verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein.
Gieß aus dei heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, 
daß jeglicher getreuer den Herrn bekennen kann.

Philipp Spitta 1827

Wollte Jesus eine Kirche?

Das W ort „Kirche“ bedeutet im 
Neuen Testament das gleiche wie 
„Gemeinde“. Es kommt in den 
Evangelien nur zweimal vor (Mt 
16,18, 18,17). In der wissenschaft
lichen Auslegung ist man sich weit
hin einig, daß beide Stellen nicht 
auf Jesus zurückgehen. Sie sind 
vielmehr in der frühen christlichen 
Gemeinde entstanden. Es gibt also 
keinen Beleg dafür, daß Jesus von 
einer Kirche gesprochen hat. Und 
so hat vor hundert Jahren der ka
tholische Theologe Alfred Loisy 
den Satz geprägt: „Jesus predigte 
das Reich Gottes, und gekommen 
ist die Kirche “ Das klingt wie ein 
Widerspruch.

Es ist aber festzustellen, daß Je
sus nicht nur eine Lehre verbreitet. 
Sondern er ruft Menschen auch 
auf. „Folgt mir nach!“ Und so 
wird er zum Mittelpunkt einer Le
bensgemeinschaft. Im Bekenntnis 
zu seiner Person, in der Gemein
schaft mit ihm und im Glauben an 
ihn gwinnen Menschen den Zu
gang zu Gott. Das Essen und Trin
ken mit „Zöllnern und Sündern“ 
zusammen mit seinen Jüngern ist 
für Jesus ein unverzichtbares Zei-

1 chen für das Wesen seines Wir
kens. Beim Abschiedsmahl „in der 
Nacht, da er verraten ward“, gibt 
Jesus der Tischgemeinschaft seiner 
Jünger für die Zeit auch nach sei
nem Tod einen besonderen zu
künftigen Sinn (Mk 14,12-25; 
IKor 11,23-26).

Es ist gewiß richtig, daß Jesus 
keine Kirche gegründet und orga
nisiert hat. Und doch ist sein Wir
ken angelegt und ausgerichtet auf 
eine Gemeinschaft, die durch ihn 
entsteht, die von ihm bevollmäch
tigt ist und ihn repräsentiert. Jesus 
ist nicht der Gründer, aber Grund 
der Kirche. Nur durch sein Wirken 
ist die Kirche denkbar.

Der Ruf, ihm, nachzufolgen, sei

ne Soldarität mit „Zöllnern und 
Sündern“, die Verknüpfung der 
Liebe zu Gott mit der Liebe zum 
Nächsten die Stiftung des Abend
mahls -  das alles zielt auf eine ver
läßliche und dauerhafte Gemein
schaft, die Jesus gedenkt, die ihn 
verkündigt und bekennt. Für die 
Urkirche ist ihre Existenz freilich 
nicht allein aus dem Wirken des 
historischen Jesus esklärbar, son
dern zuerst aus der wirkungsvollen 
Gegenwart des Heiligen Geistes. 
Er bringt Jesus neu zur Sprache 
und weckt den Glauben an ihn, 
wie die Pfingsterzählung (Apostel
geschichte 2) berichtet.

Christof Wamke

Christen und Heiden
von Dietrich Bonhoeffer

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, 
um Erettung aus Krankheit, Schuld und Tod.
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden.

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 
sehn ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und 
Tod.
Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden.

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 
und vergibt ihnen beiden.

Z a iín a  sa  vek D ucha
(Sk 5,27-32)

Pán Jezis na Velkú noc vstal z mftvych a potom 40 
dni sa ukazoval svojim ucenikom a v 40, den vstúpil 
na nebesá, ale v 50. den po Velkej noci im zoslal 
Ducha Svátého. Zacína sa misijná práca, Apostolovia 
naplneni Duchom Svätym, hovorili cudzimi jazykmi, , 
smelo vyznávali Pána Jezisa. Zástupy sa tomu divili. 
Ked' si mnohí nevedeli vysvetlif, co sa vlastne stalo, 
apostol Peter predstúpil a povedal posluchácom: Co 
vidíte a pocujete je dielom Pána Jezisa, ktorého ste vy 
ukrizovali, ale Pán Boh Ho vzkriesil. On je Záchran- 
com, Spasitelbm pre kazdého, kto v Neho uveri. 
Mnohych sa táto rec dotkla, uverili a dali sa pokrstif. 
Ked'potom pozdejsie apostolovia Peter a Ján uzdravi
li jedného chromého cloveka a znovu svedcili o Jeziso- 
vi, pocet veriacich vzrástol este viac. To vel’mi znepo- 
kojilo tych, ktorí dali Jezi§a ukrizovaf a preto ich 
vsadili do väzenie. Zidovská rada na druhy den ich 
vypoéúvala. Peter a Ján nezl'akli sa ani tu, ale svedcili 
smelo o tom, ako Pán Boh vzkriesil Pána Jezisa. Po 
prvy raz ich prepustili a pohrozili im, aby nehovorili 
o Pánu Jeziäovi Kristovi.

Apostolovia ani potom neprestali, ale öinili mnohé 
divi v mene Pána Jezisa Krista. Uväznili ich aj po 
druhy raz a vypocúvali ich. Zo svojho ucenia sa mali 
zodpovedaf. Apostolovia svedfili, ze Pán Je2i$ vstal 
z mftvych, oni Ho videli, a poculi ako sa k nim 
prihováral.

Pán Boh ich ochránil. Medzi clenmi vysokej rady 
bol Gamaliel, kto v pokoji poukázal na to, ze ak je to 
ucenie pravdivé, darmo sa budú proti nemű stavaf. 
Ak je to len nejaky l’udsky vymysel’ samo od seba 
zahynie. Gamaliel odporúcal daf im pokoj, aby sám 
cas ukázal, ci je to uéenie z Boha a ci z ludí.

Návrh prijali, ale ich nechceli len tak bez trestu 
prepustif. Zbicovali ich a prepustili s prikazom, aby 
viac neucili v mene JeáiSovom. Apostolovia Pána Jezi
sa nezapreli. Radovali sa, ze mohli znásat’ pre Neho 
aj potupu. Neprestali ani potom uöif v chráme a v 
domoch zvestovaf evanjelium.

trvalych svedkov, aby sme za Neho, za Jeho menő 
nehanbili. Berme si príklad z apostolov Petra a Jána, 
lebo aj dnes platia pre nás vsetkych sióvá apostola: 
„Boha treba viac poslúchat' ako ludí!“

Posvätenieje dielo, cinnosf Ducha Svátého, ktorym 
nás odvádza od hriechu, a privádza nás k dobrovol'nej 
sluzbe Kristovi, aby sme nezili viac len sebe. Aby sa 
na nás splnilo slovo apostola Pavla „nezijem uz ja, ale 
zije vo mne Kristus“ .

Duch Sväty tak pősobí na nás, ze nás osvecuje 
slovom Bozím, aby sme z neho poznali svoje hriechy 
a ich nebezpecnosf, a ukazuje nám aj novy zivot v 
Kristu. Takymto spösobom Boh z nás vytvára, budu- 
je vü. tu na zemi chrámy Ducha Svátého. A práve 
obraz chrámu nám najlepsie pomőze pochopif pod- 
statu posvä tenia. K ed je stavba chrámu hotová, vyko- 
náva sa posviacka chrámu. To znamená, ze sa tá 
budova má jediny cief: aby sa v tej budove vzdy znelo 
Bozie slovo, a l'udia prijímali milosf Boziu v slove a 
sviatostiach.

Tak isto aj nás uz pri nasom pokrstení Duch Sväty 
posvätil, aby sme aj my boli chrámom Ducha Sváté
ho, aby aj v nasom srdci stále svietilo slovo Bozie.

Ducha Svátého nemozno zrakom vidief, ale Jeho 
úcinky a pősobenie mozno zakúsif. Biblia ich oznacu- 
je ako ovocie, a vymenúva ich : láska, radosf, pokoj, 
trpezlivosf, dobrosrdecnosf, dobrota, viera, pokora, 
cistota (Gál 5,22). Tu mámé cely kös ovocia Ducha 
Svátého. Toto má byf aj nasím ovocím.

Potrebujeme Ducha Svátého, lebo ani rozum, ani 
vlastné sily nestacia k novému zivotu. Aby Duch 
Sväty aj nás posväcoval, musíme prosif za dar Ducha 
Svátého. Jeii§ hovoril: „Ked'teda vy, hoci ste zlí, viete 
daf dobré dary svojim dietkam, o co skőr dá Otec 
nebesky Ducha Svátého tym, ktorí Ho prosia“ (Lk 
11,13). Taká prosba je vyslovená aj v piesni: „Príd, 
Duchu Sväty, Boze ná§, svojimi darmi napin nás: 
Láskou, vierou, horlivostöu, úprimnou srdca rados- 
fou“ . (Ev. sp.: 178,1). .

J. MENTZER:

Chválospev
Ó, by som tisíc jazykov mai, 
z tisícich üst znel by mőj bias, 
kaídému by som oznamoval, 
fo mám v svojom srdci teraz, 
za piesüou piesen by znela 
na chválu Bozieho diela.
Nech vSetko, vSetko, co len iije 
a fo sa hybe na svete, 
mna a aj inycb povzbudzuje: 
ó, pod'te, so mnou spievajte, 
vyvyäujte veiké divy, 
íe  Boh nás stvoril a ziví!
O Bozéej dobrote chcem spievaf, 
kym jazykom len pohnúf viem, 
obete chvály Mu prináSaf 
s radostnym srdcom kaídy deli, 
ked' nebudem möcf slovami, 
chcem Boha chválif vzdychami.
Mőj pokorny bias z koréin zeme 
fuj, Bole velky v milosti, 
vSak v nebi zvucne a nádherne 
znief bude k Tvojej chvále, cti, 
ked* s anjelmi oslavovaf 
bude Ta tisíc-tisíckrát.
(Ev. spevník: 352.) Poslovenöil: M. Lantaj 

(Ó, bárcsak ezer nyelvem volna...)

Pod zehnajúcimi rukami
Jezis, ked' svojim vzkriesením zavrsil dielo, pre kto- 

ré prisiel na túto zem v l'udskom tele, odisiel k Tomu, 
ktory Ho postal. Tak vstúpenie na nebesá je povyse- 
ním Jezisa po dokoncení diela.

Evanjelista Lukás píse o Jezisovom vstúpení, ze 
„zdvihol ruky a pozehnal ich. A ked’ich zehnal, vzdia- 
lil sa od nich, a bol unásany do neba“.

Vstúnenie Krista Pána na nebo znamená. ze sa Otec

Otec Ho prijal. V tóm je záruka aj násho prijatia. 
Nech sa posilnuje nasa viera. „Nasa otcina je v nebe- 
siach, odtial' ocakávame aj Spasitel'a, Pána Jezisa 
Krista“ (Fii 3,20).

Jezis vo chvíli lúcenia zdvihol svoje ruky k  zehnaniu. 
Uceníkov toto vedomie sprevádzalo na ich cestách. 
Nebáli sa budúcnosti, s vierou isii za ciel’om.

Mözeme to aj my povedaf, ze zijeme pod zehnajúci
mi rukami Jezisa Krista. Kristus aj k nám je blízko. 
Podáva nám svoje ruky a zehná nás. Mözeme vedief, 
ze Jeho pozehnanie spocíva nad celym biednym sve- 
tom, a aj nad nami. Jeho ruky dávajú milosf a spásu, 
pokoj a silu. Do Jeho rúk mözeme zverif nasu prítom- 
nosf a budúcnost’. Sme pod zehnajúcimi, ochrannymi 
rukami Jezisa.

V pozehnávaní vidme stále trvajúci dar, ktory má 
posilnovaf aj nasu vieru. Aj pozehnanie na konci 
sluzieb Bozích dávané na Bozí príkaz knazmi, je nosi- 
tel’om velkého bohatstva darov Bozích. Prijímajme ho 
ako znamenie Bozej blízkosti pre vsetky okolnosti 
násho zivota.

„A bol unásany do neba“. Nebo nemozno lokalizo- 
vaf niekde v priestoroch galaxií. Ide tu o rísu duchov- 
nú, kde prebyva Boh, kam sa vrátünás Pán, a kam 
poberie k sebe aj svojich vernych. Ze takéto miesto 
existuje, tomu pevne veríme.

Obiak, ktory vzal spred ocí Jezisa, je tu ako vyraz 
akéhosi závoja, ktorym Boh zahal’uje svoje tajuplné 
öiny. Je2is tu chodil so svojimi uceníkmi ako clovek. 
Ketf odchádza k Otcovi prestáva byf pre ludí vidi- 
tel’njin. Preto pí§e apostol Pavel: „dokiaf prebyvame 
v tele... zijeme vierou a nie videnim“.

Nasa viera nám dáva istotu, ze sme Jeho, nikto nás 
nevytrhne z Jeho vsemohúcej ruky. Pán nie je obmé- 
dzeny priestorom a casom, ale je s nami po vsetky dni 
az do konca sveta. Je medzi nami, ako slúbil: kde sa 
dvaja alebo traja zhromazdíme v Jeho mene. Cerpáme 
z neho uistenie, ze aj nadalej je s nami vtedy, ked vo 
svete postavení zijeme ako dietky Bozie. Nás tu nechal 
na zemi, aby sme práve tu splnili svoje poslanie.

Teäime sa nádejou; lebo osláveny Pan chce, aby 
sme boli s Nim, kde je On, a aby sme aj my videli 
slávu, ktorú má On. Povedal svojim: „Idem vám 
pripravif miesto...“ Preto nesmútime za Nim. Jezis 
pros! Otca za nás, aby nás prijal do neba. Cestu nám 
Jezi§ ukázal svojim ucením a zivotom.

Sme pod Jehou ochranou, preto zoslal a stále zosie- 
la Ducha Svátého, náiho Radcu, Obrancu, Utesitela. 
Preto mözeme plnif svoje poslanie na svete, a mözeme
öakflf slávu lftftrii On ma !

is
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„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én tel
kemmel! -  mondja a Seregek Ura.” Zak 4,6.

VASÁRNAP íme, én veletek vagyok minden napon, a 
világ végezetéig. Mt 28,20 (Zsolt 27,10; Jn 14,23-27; Ap- 
Csel 2,1-8; Zsolt 118, 1-14). Feltámadása után 40 nappal, 
mennybemenetelekor hangzottak el Jézusnak ezek a „bú
csúszavai”. A tanítványok szive tele szomorúsággal, csaló
dottsággal. Jézus vigasztalni akarja őket e szavakkal. ígéri 
nekik a Lélek ajándékát. Ez az ígérete teljesült be Pünkösd 
napján. Jézus ígérete áldott vigasz számunkra is.

HÉTFŐ Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj 
nekünk Szabadulást! Zsolt 83,8 (lK or 6,11; Mt 16,13-19; 
IKor 12,4-11; Zsolt 118,15-29). Nagyon időszerű ez az 
imádság! Szeretet után kiált az ember Istenhez, ebben a 
szeretetlen világban, ahol a gonoszság megsokasodik, és a 
szeretet sokakban meghidegül. (Mt 24,12.) A szeretet nél
kül didergő ember könyörög Istenhez, mutassa meg, for
dítsa feléje szerető atyai szívét, és adjon szabadulást! Ez a 
kérés máPmeghallgatásra talált: Isten megmutatta atyai 
szivét Jézusban, Fia földre születésével, halálával, s feltá
masztásával és a pünkösdi Lélek elküldésével.

KEDD Amikor azután Jézus asztalnál ült a házban, sok 
vámszedő és bűnös jött oda, és együtt ültek az asztalnál 
vele és tanítványaival Mt 9,10 (Ruth 2,12; ApCsel 2,22-23. 
32-33. 36-39; Fii 3,12-16). Isten előtt nincs személyválo
gatás. A világmindenség Ura a Krisztus által szerető meny- 
nyei Atyja minden embernek. Ezért áll szóba Jézus az 
ellenséges római megszállókkal kollaboráló, népnyúzó Lé- 
vivel, azaz Mátéval, sőt, még a házába is belép tanítványai
val együtt, és leül asztalához -  a többi cégéres bűnös társa
ságában. Ezzel adja tudtul az „igazaknak”, hogy a szent 
Isten ugyan elitéli a bűnt, de szeretetével magához öleli a 
bűnbánó bűnöst, akinek Jézus megbocsátja bűneit.

SZERDA Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, 
amit láttunk és hallottunk. ApCsel 4,20 (4Móz 23,12; 
ApCsel 10, 34a. 36-43; Fii 3,17-21). „Meleg” helyzetbe 
kerül a két apostol a sánta koldus meggyógyitását köve
tően. Meg akarják nekik tiltani, hogy Jézusról beszéljenek, 
akinek a nevében gyógyítottak. Péternek biztosan eszébe 
jutott most, ami történt nemrég vele nagycsütörtök éjsza

káján. Most bizonyságot kell tennie Róla! Elmúllak a 
nehéz évtizedek, amikor sokan hallgattak, hogy Jézus mit 
cselekedett velük. Itt az ideje, hogy elmondjuk mi is, amit 
életünkben megtapasztaltunk Jézus bűnbocsátó szereteté- 
ről!

CSÜTÖRTÖK Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes telkedből és teljes erődből! SMóz 6,3 (Jn 
14,31; ApCsel 4, 8-21; Fii 4,1-7). Ez az ige nemcsak a 
mózesi törvények foglalata, hanem Jézus is „első és nagy 
parancsolat" gyanánt adja övéinek. Első hallásra talán 
sokan úgy gondolják, ezt aztán igazán nem nehéz betölte
ni, hiszen „csak” szeretni kell Istent! Igen ám, de ott van 
az is, hogy teljes szíveddel, teljes telkeddel és teljes erőddel, 
nem csupán félszívvel! Vagyis Isten mindenestül igényt tart 
ránk. Méltán, hisz Ö gondviselő, szerető mennyei Atyánk 
a Jézusban! Az Ő szeretetét csak egyféleképp tudjuk viszo
nozni: ha mi is teljes szivünkkel szeretjük azt, aki előbb 
szeretett minket!

PÉNTEK Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak 
aa építők. Zsolt 127,1 (Ef 2,19-21; Gál 3,1-5; Fii 4,8-9). 
Melyik az az ember, aki még soha ne végzett volna hiába
való munkát? „Ezzel az ördögnek tartoztam!” -  szoktuk 
mondani. „Ember tervez, Isten végez!” -  tartja a közmon
dás is. Aki csak saját erejére, emberi tényezőkre épít, és 
Istent kihagyja számításaiból, az nagyot és sokszor csalód
hat! Hiábavaló minden munkánk, verejtékes fáradozá
sunk, ha nincs rajta Isten áldása!

SZOMBAT Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az 
egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez 
ragaszkodik és a másikat megveti: nem szolgálhattok Is
tennek és a mammonnak. Mt 6,24 (lK ir 18,21; ApCsel 
8,14-25; Fii 4,10-23). Csupán csak egyetlen kis kötőszón 
múlik minden: és/vagy! Ezen áll vagy bukik nem csak 
keresztyén életünk, Istenhez való viszonyunk, hanem üd
vösségünk, örök életünk is! Nem mindegy, hogy Istent és 
a mammont akarjuk-e szolgálni. Jézus válaszút elé állít: 
vagy Istent, vagy a mammont! Válasszatok! A te életedben 
ki, vagy mi áll az első helyen? Dönts úgy, mint Józsué: ,£n 
azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk!" (Jó/sué 
24,15.) Szerdahelyi Pál

Bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi 
is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek

Lk 11,4/a

A megállító, gyónó kéréshez ér
keztünk: „Bocsásd meg a mi bű
neinket.” Csendességünkben a Mi
atyánk elmondása közben itt 
gyakran meg kellene állnunk, s 
ténylegesen számot vetnünk újra 
és újra bűneink számos kérdésével. 
Métínyire központi ügy számunk
ra a bűnbocsánat? Mennyire bí
zunk csak Jézus bűntörlő érdemé
ben? Mennyire eleven, mennyire él 
a bűnbocsánatból a bűn elleni küz
delmünk? A kérés második felében 
is benne van-e egész szivünk?

A mi megbocsátani tudásunk
nak ugyanis hallatlanul nagy 
hangsúlya van ebben a kérdésben. 
Érdekes, hogy a Kis Káté apróbe
tűs, hazai magyarázatában meg
bocsátásunk bűneink bocsánata 
elé kerül: „...naponta sokat vétke
zünk és csak az segít rajtunk, hogy 
megbocsátunk és bűnbocsánatot 
kapunk." A kettő szorosan együtt 
jár.

A kérés vizsgálati területét mé
lyíti az a rögzítési forma, hogy a 
Máté evangéliuma szerinti Mia- 
tyánk-változatban befejezett tény
ként szerepel megbocsátásunk és 
döbbenetes, ahogyan Jézus az 
imádság végén csak erre a problé
mára tér vissza: „...Ha pedig nem 
bocsátótok meg az embereknek, 
Atyátok sem bocsátja meg a ti vét
keiteket.” Lukács jelen időben a 
„minden” szó figyelmeztetésével 
rögzíti: „...mert mi is megbocsá

tunk minden ellenünk vétkezőnek." 
Ezzel a formával hangsúlyozza, 
hogy időbeli korlátozás nélkül, a 
velünk szemben elkövetett legna
gyobb gazemberségeket is számba 
véve, gyakoroljuk a megbocsá
tást.

Bizony, ezt naponként kell meg
harcolnunk -  hol belső kemény 
küzdelemmel, hol ki is mondott, 
bátor mondatokkal. Néha a legkö
zelebbi hozzánk tartozó felé, néha 
ügyintézéseink közben lobban fel 
bennünk a harag, sőt, a gyűlölet 
lángja, néha komoly bántás akar 
feldúlni minket. Esetenként kell el
jutnunk a valódi megbocsátásig, 
majd a képmutatás nélküli szerete- 
tig-.

Életünkben előfordulnak hatal
mas sérelmek is. Sokszor napokig 
kell harcolnunk, hogy sikerüljön 
komolyan elmondani -  esetenként 
csak csendünkben az élő Istennek 

, szívem teljességéből megbocsá
tottam.

Jól tükrözte ennek a nagy prob
lémának a súlyát egy halál előtti 
helyzetben lévő testvérünk őszinte 
küzdelme a Miatyánkkal. Az utol
só úrvacsoravétel keretében elhall
gatott, amikor saját megbocsátá
sát kellett volna megvallani. Ab
ban a hallatlanul komoly helyzet
ben sem tudta elmondani a bocsá
nat mondatát. Kiderült, hogy volt 
feleségére haragszik, aki évtizedek
kel korábban váratlanul, új szerel

mével elutazott. Két gyermeküket 
is otthagyva, végleg távozott. „Ne
ki nem tudok, nem lehet megbocsár 
tani” -  mondta már közeli halála 
előtt. Hosszabb időre, s valóságo
san a Szentlélek erejére volt szük
ség ahhoz, hogy végül fontos lett 
számára a megbocsátani tudással 
együtt élő bűnbocsánat.

A bocsánat kérésre Atyánktól 
aztán bűneink széles körét hozza 
elénk. Csendes megállásunkban 
szükségünk van bűneink felméré
sére, igazi bűnbánatra. Gyakran 
kezdjük szokásos kísértéseinknél 
vizsgálatainkat. Bűn elleni har
cunk a „.. .ne vigy minket kísértés
be" sóhajtást is jól ismeri. Majd a 
kicsinek tartott, a megszokott, a 
mások által egyáltalán nem ismert, 
a társadalmi ügyeinkben rendsze
res, a fehérre (néha csak szürkére) 
mosott, a nagy, a hajmeresztő bű
neink is elő kell, hogy kerüljenek, 
ha valódi az Isten felé forduló kö
nyörgésünk. Míg egész embersé
günket átfogja, addig mélyen 
konkrét is ez a kérés. Fontos, hogy 
gyakran valódi gyónássá erősöd
jék életünkben.

A „mi” többesszámra figyelmez
tető vonását itt se hanyagoljuk el. 
Testvéreink bűnei ellen, bűneik 
bocsánatáért is könyörögjünk.

A bűnbocsánatért folyó küzde
lem Jézus kínos kereszthalálát hoz
za legelevenebbül elő, míg feltáma
dása a bűn feletti diadalt erősíti 
bennünk.

Jöjj Szentlélek, hogy megragad
hassuk a bűnbocsánatot a Krisz
tusban!

Itt ideig! Ott örökké!
Koczor Miklós

A LÉLEK VEZETÉSE
ApCsel 15,7-12

A Cselekedetek könyvében a 15. 
fejezet az eggsz könyv szíve -  mondta 
valaki. Én azt hiszem, több ilyen lé
nyeges fejezet is van a könyvben, de 
ez a fejezet is döntő.

Az első zflnatra kalauzol el minket 
igénk. S ha arra gondolunk, ma is 
zsinati szakaszban élünk, akkor kü
lönösen is figyelemreméltó lehet ige
helyünk. Persze, azóta zsinatok 
egész sora volt már. Tudunk a nagy, 
egyetemes zsinatokról, hitvallásunk 
alakítóiról. Tudunk persze olyan zsi
natokról is, amelyek nem jól döntöt
tek. hitvallókat elítéltek, sőt ki is vé
geztettek. Tudunk a katolikus egy
ház vatikáni zsinatairól. Tudnunk 
kellene -  talán többet is -  evangéli
kus egyházunk zsinatairól, amelyek 
tükrözik történetünket.

Ez a zsinat mindjárt Pünkösd után 
Krisztus egyháza egyik legdöntőbb 
lépéséről szól, de nyugodtan beszél
hetünk döntésről, hitvallásról is. S ez 
a döntés máig érvényes. Evangélikus 
egyházunk is ezen a döntésen áll, 
illetve áll vagy bukik. A zsinati hatá
rozat két szóban fogalmazható meg,

a Pünkösd második napján érdemes 
ezen a két szón együtt elgondolkoz
nunk.

„EGYEDÜL" -  így fogalmazható 
a döntés első szava, része. Igaz, hogy 
ez a szó így nem olvasható szó szerint. 
De a döntésből ez világosan kiolvas
ható. Miről is van szó? Zsidókból lett 
keresztyén tanítók a körülmetélést 
hirdették. Azt tanították, úgy lesznek 
a tanítványok igazán Isten népévé, ha 
Krisztusban hisznek és körülmetél- 
kednek. Ebben az ügyben kellett zsi
natot összehívni. Péter szava volt a 
döntő: a tanítványság ne legyen el- 
hordozhatatlan iga. És -  tapasztalata 
szerint is -  a pogányok „éppen úgy” 
kapták Isten megtisztító Lelkét, mint 
a zsidók, és a zsidók „éppen úgy” 
kegyelemből üdvözülnek, mint a po
gányok. Nincs más út, csak ez: egye
dül Jézus, egyedül a kegyelem és egye
dül a hit. Aki valamit mellé akar 
tenni, valami „pluszt” kíván, tévtaní- 
tó. Nincs más evangélium. Szűkítés 
-  mondhatná valaki. Lehet, de Jézus 
szerint az üdvösség útja nem keskeny 
és a kapu nem szoros?

Ezért pünkösd második napján Is
ten igéje ma is arra biztat: bízd rá 
életedKrisztusra, higgy Benne és kö
vesd Őt. Egyedül és kizárólag ez az 
élet útja. Aki ezt „bővíteni” akarja, 
bármit is mellé- hozzátesz, ma is tév- 
tanító, vagy tévelyeg. Aki egyedül ő t  
magasztalja, egyedül és igazán rábíz
za életét és egyedül Őt követi, az eljut 
az életre. Örüljünk annak, hogy az 
egyház felfedezte ezt az utat, köszön
jük meg, hogy a reformáció újra fel
fedezte, de legyen nekünk is mai és 
személyes felfedezésünk, döntésünk: 
egyedül Jézus!

„MINDENKINEKj -  így fogal
mazható a zsinati döntés második 
szava, része. S ez is máig ható üzenet. 
Mert igaz, hogy különbségek vannak 
közöttünk, olykor szinte áthatolha
tatlan falat is érzünk egymás között. 
Sokszor a különbség gyűlöletté is fo
kozódik. Napjainkban is szomorú 
példáit éljük annak, hogy milyen fe
szültséget okozhat a másság. Hábo
rúk lángjai is felcsaptak ezért és ez a 
láng perzseli Európát, Afrikát is. 
A zsinat döntése így hangzott: Isten 
előtt nincs különbség. Színe előtt 
egyformán bűnös emberek vagyunk, 
olyanok, akik „éppen úgy” Krisztus
ra szorulunk, mint a másik, „éppen 
úgy” meg kell tisztítani szívünket, 
mint bárkiét. De az örömhír is az,

A LÉLEK TANÚSÁGA
ApCsel 5,27-32

Az idén nem a megszokott pün
kösdi események kerülnek elénk. 
Igénkben nem is ünnepi pillanatról, 
hanem nagyon „szorult” helyzetről 
van szó, egy kihallgatásról. 'Sőt, a 
procedúrában ez már a második ki
hallgatás fogság után.

Első hallásra talán az is csalódást 
okoz, hogy a Lélekről szinte alig van 
szó igénkben. Hiányérzetünk' is tá
madhat, vagy talán még ez a kérdés 
is felmerül: jó ez az ige nekünk pün
kösdkor?

Ha figyelemmel vesszük végig, 
egyszer mégis olvasunk a Lélek mun
kájáról. „Mi pedig tanúi vagyunk 
ezeknek az eseményeknek és tanúja 
a Szentlélek is” -  olvassuk. A Létek 
Isten tanúja! Komoly és mai monda
nivaló ez. Annyira érdemes erre a 
kifejezésre figyelni, hogy innen indul
junk ki és ennek a fényében engedjük 
kibomlani az egész szakasz üzenetét: 
A Lélek a tanú.

A Lélek tanúskodik Jézusról. Igaz, 
hogy erről így nem olvasunk. Vagy 
mégis? Péter „krisztológiája” 
Krisztusról tanúskodása bomlik ki 
szakaszunkban. Emlékezünk az első 
hitvallásra: „Te vagy a Krisztus, az 
élő Isten Fia.” Jézus válasza világos
sá tette, hogy Péter ezt sem magától, 
hanem a Lélek indítására mondta. 
S most ez szélesedik, mélyül, tartal- 
masodik igénkben. „Isten feltámasz
totta Jézust”. Azt a Jézust, aki a föl
dön járt. Sőt: „Isten őt fejedelemhié 
és üdvözítővé emelte fel jobbjára”. 
A feltámadás után a mennybemene
tel ténye is szerepel tehát, de annak 
tartalma is: „Ő mindenekfelett való 
Úr”. S mindez azért, hogy általa le
gyen: „megtérés és bűnbocsánat”, 
így látja Péter egyre nagyobbnak 
Urát és szolgálatát. — Ahol a Lélek 
munkálkodik, ott nem mi, nem az 
egyház, hanem Jézus lesz naggyá. 
Ott „felragyog” Jézus neve a szó szo
ros értelmében. Ezért olvassuk a Je
lenések könyvében is, hogy a bizony
ságtétel, a prófétaság lelke: Jézus. 
A Lélek sem magát, hanem Jézust 
dicsőíti. Ezért kell Pünkösd ünnepén 
is így prédikálni: „Ébredj fel, aki al
szol, támadj fel a halálból, és felra
gyog neked a Krisztus.”

Éppen Pünkösd ünnepén kell el
mondani, hogy a Lélek sohasem elő
térben, hanem mindig háttérben dol
gozik, sohasem azt kérdezi: ki neked 
a Lélek, hanem mindig ezt: ki neked 
Krisztus? S ezért jó mégis elfogadni

ezt az igét éppen a mostani ünnepen, 
amelyik elsősorban és alapvetően 
Krisztus-hitünket akarja erősíteni 
éppen a Lélek munkája nyomán.

De a Lélek tanúvá tesz minket is. 
Isten Lelke mindig az igehirdetésen, 
emberi szón keresztül szólal meg. így 
volt ez a Biblia igéjében és az egyház 
igehirdetésében is. S ha az előbb a 
„háttérbe szoruló” Lélekről szóltam, 
most el kell mondanom, hogy a Lé
lek az egyetlen és igazi tanú, nem mi. 
Ő győz meg, ő hívogat Krisztushoz, 
ő  világosít meg. Rászorulunk. Nél
küle üres a szavunk, életünk, egyhá
zunk is. Szinte kong minden az üres
ségtől a Lélek nélkül. Ő kelti fel az 
érdeklődést, ő mozgatja meg szívün
ket és gondolatainkat, indít Jézus 
Krisztus követésére és a gyülekezet 
felé. S így tesz minket tanúivá is. Ha 
nem is szemtanúk, mint Péter, de így 
lehetünk Jézus mai tanúivá is. Sőt 
ezen a ponton tovább is vezet igénk. 
Már volt szó arról, hogy itt kihallga
tásról olvasunk, sőt elhallgattatási 
kísérletekről. S ekkor érvényes a ta
núskodás: „Istennek kell inkább en
gedelmeskednünk, mint emberek
nek.” És azért, amikor ezt is olvas
suk : „mi vagyunk a tanúi” -  ebben 
Péter egész szíve, élete, egzisztenciája 
is benne van, s a miénk sem hiányoz
hat a tanúskodásból. A tanúskodás 
tehát Martin Luther King szavaival: 
„Nem hallgathattam” -  s ezt any- 
nyian átélték már az egyházban. 
De a tanúskodás nemcsak szó, ha
nem élet és tett is, s abban a mi 
egzisztenciánk is benne kell legyen, 
így valósul meg Jézus szava: 
„Lesztek nékem tanúim” -  minde
nütt és minden helyzetben. Nehéz 
helyzetekben is. Sőt erre áll: ne 
aggódjatok, megadatik, amit mon
danotok kell!

Isten páratlan tanúja, a Lélek ra- 
gyogtassa fel nekünk Jézust, és te
gyen minket is tanúivá. Ez lenne a 
legszebb és legtartalmasabb pünkös
di ünnep ma.

K. L.

IMÁDKOZZUNK!
Atyánk, aki szeretetedbe fogadtál 

minket, és Jézus Krisztus, aki megtörted 
a bűn és halál hatalmát; Szenttelkeddel 
tölts be egészen, és végy szállást ben
nünk, hogy templomoddá tegyünk, és 
magasztaljunk téged, most és mindörök
ké. Ámen.

A Külmissziói Egyesület július 5-8. 
között (szerda estétől szombat délig) 
tartja nyári konferenciáját a piliscsabai 
konferenciaközpontban. Szeretettel 
várjuk az érdeklődők jelentkezését 
Egyesületünk címére (1085 Bp., Üllői 
út 24.) JÚNIUS 10-ig. A szállás, teljes 
ellátás költsége 1500 +  ágyneműhasz- 
nálat/fő. Az áhítatokat Koczor Tamás 
és Verasztó János tartja. Előadásokkal 
Gáncs Péter, Keveházi László, vala
mint a bajor, finn és osztrák rádió- ill. 
külmisszió képviselője szolgál.

BÉCSI KAPU TÉR 
Pünkösd hétfőjén, június 5-én este 6 

órai kezdettel a Bécsi kapu téri temp
lomban vesperás istentiszteletet tar
tunk. Közreműködnek a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Egyházzenei 
Tanszakának protestáns hallgatói. 
Vezényel: Ferenczi Ilona.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

hogy Isten „éppen úgy” szeret min
denkit, és „éppen úgy” adta Fiát egy
formán mindenkiért, és adja Szem
léikét is „éppen úgy” mindenkinek, 
hogy tisztítson, újítson és egy népet 
formáljon Magának a különböző 
emberekből. Szűkítésnek tűnik az 
„egyedül”? De ha az „egyedüli” ko
molyan vesszük, akkor vele azt is, 
hogy az „egyedül” mindenkié! Nincs 
kivétel. És ez „bővítés”. Ezzel pedig 
kinyílik a mi szívünk is mindenki 
előtt, nem szabunk határokat, akkor 
készek vagyunk mindenkit hívni, 
szeretni és segíteni is.

Pünkösd második napi igénkből 
hiányolhatjuk a Lélekről szóló sza
vakat. De a zsinati döntés mögött ott 
volt Isten Lelke. És ahol az egyház
ban, gyülekezetben és szívben felra
gyog ez a két szó „egyedül” és „min
denkinek”, ott a Lélek dolgozik, sőt 
a Lélek vezet, és' így vezet ma is.

K. L.

IMÁDKOZZUNK!
Áldunk téged, Istenünk, hogy Szent

telked sokféle ajándékával gazdagítod 
egyházadat, és szolgálatra hívod el gyü
lekezeted minden tagját. Egyesíts min
ket az egy Létek által, hogy őszintén 
szeressük egymást, és egyetértéssel töre
kedjünk egyházad építésére, az Ur Jézus 
Krisztus által. Ámen.

A Budavári Egyházközség értesíti hí
veit, hogy a nyári időben, június 11-től 
augusztus 27-ig a vasárnap esti isten
tiszteletek a Bécsi kapu téri templom
ban 19 órakor kezdődnek.

Ugyanebben az időszakban a Szilágyi 
Erzsébet fasor 24. sz. alatti kápolnában 
a reggeli istentiszteletek időpontja fél 9.

BÜK
Orgonájának felújítása alkalmából 

június 5-én, Pünkösd hétfőn hálaadó 
istentiszteletet tart a gyülekezet. Igét 
hirdet: Szebik Imre püspök. Mindenkit 
szeretettel hívnak és várnak.

IKLAD
Új gyülekezeti házat avatnak június 
11-én, vasárnap du. 3 órakor. A fela
vatás szolgálatát dr. Harmati Béla püs
pök és Detre János esperes végzi. Az 
érdeklődőket szeretettel várják.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 9 5 . június 5.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. 
(német) Dietrich Tiggemann; de. II. (úrv.) Hafen- 
scher Károly; du. 6. (vesperás) Balicza Iván; XII. 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly; Pest- 
hidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Szilas Attila; 
Békásmegyer III., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
(úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai B. 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.) Pálinkás Ingrid; de. 11. (úrv.) Zászka- 
liczky Péter; du. 6. Pintér Károly; VII., Városligeti 
fasor 17. de. 11 (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. 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; Vili.; 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 Ta
más; Kelenföld XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Sze- 
verényi János; de. 11. (úrv.); du. 6. (betegek isten
tisztelete) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Szeverényi Já
nos; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregi János; 
Budahegyvidék, XII., Tarcsay 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. ifj. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. II. (úrv.) 
dr. M un tag Andor; Pestújhely, XV., Templom tér 
de. 10. Bízik László; Rákospalota, Nagytemplom, 
XV., Régifóti út 73. de. 10. Szabó István; Rákos
szentmihály, XVI., Hősök tere de. 10. Börönte Már
ta ; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blat- 
niczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 
9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik S. 
tér de. 9. Fűké Szabolcs; Rákoscsaba, XVII., Péceli 
út 146. de. 9. Kosa László; Rákoskeresztúr, XVII., 
Pesti út 111. de. fél 11. Fűke Szabolcs; Rákosliget, 
XVII., Gózon Gy. u. 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.) Széli Bul
csú; XIX., Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli Bul
csú; Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. 
(úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér 
de. fél 11. (úrv.) Lehoczky Endre; Budafok, XXII., 
Játék u. 16. de. 11. (konfirmáció) Solymár Gábor.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1 9 9 5 . június 4..

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Cserhátiné Szabó 
Izabella; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 
II. (úrv.) (konfirmációs) Balicza Iván, Hafenscher 
Károly; du. 6. Hafenscher Károly; XII., Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; Modor! u. 6. de. 
fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthldegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. (úrv.) Szilas Attila; Békásme
gyer III., Víziorgona u. 1. de. 9. (úrv.) Verasztó 
János; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
(úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai B. M. tér 
de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., 
Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. (úrv.) Blázy Lajos; 
V., Deák tér 4. de. (családi) (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 7. (Bach: 
H-moll mise); VII., Városligeti fasor 17. fél 10 (csa
ládi) Muntag Andorné; de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
tán; du. 6. (orgonazenés áhítat) Nagy Zoltán; V ili., 
Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Kertész Géza; VIII., 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
V ili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. (úrv.) Kertész 
Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. (úrv.) Kinczler 
Irén; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.) dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél II. 
(konfirmáció, úrv.) Fabiny Tamás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Szabóné Mátrai Marianna; Kelenföld XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. fél
10. (tanévzáró) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrV.) 
Csepregi András; du. 6. Csepregi András; XI., Né
metvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi János; Budahegy
vidék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy 
Tamás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás; du. fél 7. dr. 
Koczor Miklós; 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.) Szabóné Mátrai Marianna; XIV., 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai Marian 
na; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, Nagytemplom, XV., Régifóti 
út 73. de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszentmi
hály, XVI., Hősök tere de. 10. (úrv.) dr. Karner 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. 
(úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám 
u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy,
XVII. , Tessedik S. tér de. 9. (úrv.) Kosa László; 
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Fűke 
Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél
11. (úrv.) Kosa László; Rákosliget, XVII., Gózon 
Gy. u. de. 11. (úrv.) Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc,
XVIII. , Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XVI1L, Rákóczi út 83. (ref. templom) 
de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széli Bulcsú; 
XIX., Kispest, Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széli 
Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. 
(úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér 
de. fél II. (úrv.) Lehoczky Endre; Budafok, XXII., 
Játék u. 16. de. 11. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, 
Ref. Imaház de. 9. (úrv.) Solymár Gábor; Törökbá
lint, Szent István út du. 3. (úrv.) Solymár Gábor; 
Budakeszi de. 8. Kőszeghy Tamásné

PÜNKÖSD ÜNNEPÉN az oltárterí
tő színe: piros. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jn 4,5-19,28-30; az igehir
detés alapigéje: ApCsel 5,27-32.

PÜNKÖSD ÜNNEPÉNEK 2. NAP
JÁN az oltárterítő színe: piros. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: Mt 
16,13-18; az igehirdetés alapigéje: Ap
Csel 15, 7-12.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió, a Kossuth adó hul
lámhosszán június 18-án, vasárnap de. 10.05 
órakor a soproni evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Szimon János lelkész.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ: 
18.00-tól, a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 
június 3. szombat: Missziói negyedóra Kunst 
Irénről -  teol. hallgatók 
június 4. vasárnap: Pünkösdi áhítat -  Győri 
János Sámuel
Levelezési cím: Evangélikus Rádiómisszió, 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

Háztartásvezető és gondozónőt keresek 
idős férfihez heti 5 alkalommal, félnapokra 
„ÓBUDA” jeligére a kiadóba.

ŐRSÉGI összkomfortos ház kiadó. Nagy 
László 2103 Gödöllő Pf. 308.

Harang és toronyóra villamosítás, automa
tizálás, reális áron, garanciával 

ORBÁN JÓZSEF Gyomaendrőd, Bocs
kai u. 31. 5500 tel./fax: 66-386-840

Általános Iskola és Gimnázium keres: né
met, angol, testnevelés, fizika, számítástech
nika szakos tanárokat, valamint tanitót. 

Telefon: 188-8130, 180-2611

Szeretettel várunk színvonalas progra
mokra, ha független társravágyó, főleg bu
dapesti és környéki keresztény értelmiségi 
hölgy, vagy férfi vagy. Jelentkezés: Bp. IX., 
Ráday u. 55. utca felől, hétfő, szerda 16-20 
óráig. Tel.: 217-6189

Fiatal házaspár segítséggel életjáradékot 
kötne idős emberekkel és lakásmegoldással. 
Telefon: 153-8150.

Üllői úti régiségbolt vásárol: bútort, fest
ményt, üveget, porcelánt, ezüstöt, bizsut. Te
lefon: 114-0106; 217-9010.

Mindennemű templomi és egyéni aranyozást 
vállalok. Lengyel Ottó aranyozó, Balassagyar
mat, Rákóczi út 75. Telefon: 06(35) 311-067.

Evangélikus
É let

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.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302

Szedés:
Fényszedö Központ Kft.
(950083/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. PETŐFI Nyomda RT, 
Kecskemét

vP7Ptő'
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalában közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg é s  nem adunk vissza!
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A TARTALOMBÓL

VISSZATEKINTÉS

„VOLT EGYSZER EGY ISKOLA”

HÁLAADÁS RÁKOSKERESZTÚRON

ÚJ GYÜLEKEZETI KÖZPONT 

BRASSÓBAN
Az ünneplő bajai gyülekezet

ISTEN SZERETI GYÜLEKEZETÉT...
Hálaadás Baján, a megújított templomban

„Istenünk szerette és szereti gyülekezetét, még 
papját is...” -  ezekkel a szavakkal foglalta össze jelen
tését Dedinszky Tkmás, a bajai gyülekezet lelkésze az 
ünnepi közgyűlésen, melyen számot adott a templom 
megújításának egyes részleteiről. E  mondat mögött 
ott volt a gyülekezet hálája is, hiszen erő feletti mun
kát végeztek el, de benne volt a lelkész hálaadása is, 
aki 1994 márciusában súlyos műtéten esett át -  már 
szinte lemondtak róla - ,  de Isten újból az életet aján
dékozta neki. Volt hát miért hálát adni.

1996-ban ünnepli Baja városa alapításának 300. évfor
dulóját. Erre az ünnepre készült már most az evangéli
kus gyülekezet templomának megújításával, hogy a jubi
láló városképbe illő legyen az evangélikusok épülete is.

1833-ban -  162 éve -  mintegy 21 család, 80 lélek, 
kérte Kiskér lelkészét, Hajnóczy Sámuelt, hogy évente 
néhány alkalommal jöjjön át Bajára és szolgáljon ne
kik Isten igéjével, az úrvacsora szentségével. Hat éven 
keresztül végezte ezt a szolgálatot, vállalva az akkori 
közlekedést. Mintegy 100 km-re lévő otthonától lovas 
kocsival hozták Bajára, hogy elvégezzen minden szük
séges szolgálatot. Hivatalosan 1840-ben alakul meg a 
Bajai Egyházközség, Ábrahám István levita-tanító be
iktatásával és azonnal gyűjtésbe kezdtek, hogy temp
lomot építhessenek. Kiszemeltek egy telkes házat, 
mely ideiglenesen gyülekezésre alkalmas lenne, de 
még abban az évben hatalmas tűzvész pusztít Baján és 
az épület, válamint telek is elpusztul. Ép maradt a re
formátus templom, így egy ideig ott gyülekeznek 
össze híveink is. A  jelenlegi templomot 1846-ban kez
dik építeni és egy év alatt elkészül templom, parókia 
és iskola (a régit már régebben lebontották) és egy év
vel a szabadságharc kitörése előtt fel is szentelik. 
1937-ben bővítik, 1968-ban viszont leválasztják a hát
só részt kápolnának, hogy télen fűthető legyen. 
1976-78-ban volt már egy renoválás, de a falnedvese
dés újra mindent tönkretesz. 1990-ben a lelkész 
testvérvárosi küldöttségben vesz részt, Waiblingen 
német város gyülekezetével veszi fel a kapcsolatot. Az 
első segítség tőlük jön: falszárító készülékeket külde
nek. így sikerül megállítani a legnagyobb kárt okozó 
nedvesedést. Még abban az évben a lelkész első ado
mányával elindítja a gyűjtést és 1992-ben megindul a 
munka, mely most ért véget.

A  gyülekezet összes kiadása 3,5 millió forint volt. 
Nincs semmi tartozásuk! A  61 bajai evangélikus egy
háztag négy és fél év alatt 178.000 Ft-ot adott! Voltak 
kimagasló adományok: egy család 56.000 Ft-ot, egy 
másik 27.000 Ft-ot adott, de az adományok innen le
felé egészen a száz forintosig gyűltek össze. A  lelkész 
örömmel mondott köszönetét minden adakozónak. 
Az elszármazottak közül is sokan gondoltak volt 
templomukra, így Bianca von Zambelly operaénekes
nő, akit itt kereszteltek és konfirmáltak, több, mint 
300 ezer forintot „énekelt össze” a templomra. Adtak 
a külföldi testvérgyülekezetek, az országos egyház, a 
németországi GAW, a bajai testvérgyülekezetek és 
még nagyon sokan.

A  hálaadó istentiszteletre megtelt a templom. Dr. 
Harmati Béla püspök kétnyelvű igehirdetésben szólt 
az ünneplőkhöz Róm 15,5-6 alapján. A bajai evangé
likus templom nem katedrális, mégis a bajaiaknak a 
legszebb, különösen ez áldozathozatal után. Az ige 
szerint a hála és a köszönet szava egy szívvel és egy 
szájjal zenghet most -  hiszen Cantate vasárnapja is 
erre indít -  Istené a hála, hogy évszázadokon át 
megőrizte egyházát és ezt a kis gyülekezetét is. A  tü
relem és vigasztalás Istene pedig a kölcsönös egyetér
tésre akar nevelni itt és most, Baján is, Európában is, 
pártok között és az ökumenében is. Ez a templom is 
azért van, hogy épüljön a szív és épüljön a közösség.

Az istentiszteleten Káposzta Ilona végezte a kánto
ri szolgálatot, Pető Attila a zeneiskola igazgatója 
Eördögh Gabriella zenetanámővel zeneszámot adott 
elő. Az ünnepi közgyűlést dr. Eördögh Endre a gyüle
kezet felügyelője nyitotta meg és meleg szavakkal kö
szöntötte a betegségéből felépült lelkészüket, aki ép
pen húsz éve szolgál közöttük. Káposzta Lajos esperes 
az egyházmegye nevében, Bán Béla a reformátusok, 
Hetényi Lajos a baptisták, Günther Teichgraeber lel
kész a waiblingeniek köszöntését tolmácsolta. Széli 
Péter bajai polgármester a város nevében szólt.

Nagy örömünnep a maroknyi gyülekezetben. Azt 
gondolná valaki -  ennyi elég is volt az áldozatból. De 
nem. A lelkész így fejezte be jelentését: „Kis levegőt 
veszünk s folytatjuk a lelkészlakás külső és belső fel
újítását, a templom fűtésének megoldását s egy orgo
na beszerzését. Isten áldja meg terveinket s azok vég
hezvitelét is.” Úgy legyen!

Tóth-Szöllős Mihály

PROTESTÁNS POSZTGRADUÁLIS 
TANFOLYAM 

Budapest, 1995. július 3-8.

A „Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz” -  
elnevezésű alap megnyerésével 1992 óta három tan
folyamot ta rto ttak  meg közösen a Budapesti 
Református Teológiai Akadémiával az Evangélikus 
Teológiai Akadémián. M ost újból elnyerték a 
pályázatot és ez lehetővé teszi a negyedik (1995) és 
ötödik tanfolyam (1996) m egtartását A célkitűzés 
most is ez: „magasszintű teológiai továbbképzés 
lehetőségét biztosítani gyakorló lelkészek, doktorandu- 
szok, gyakorló hittantanárok, valamint érdeklődő nem 
teológusok részére. ”

A tanfolyam előadóiul neves külföldi és hazai 
szakembereket igyekeztek megnyerni. A tanfolyam 
helye az Akadémia épülete (1141 Budapest, Rózsa
völgyi köz 3. Tél.: 163-64-51). Időpontja: július 3-8. 
Szállást a Teológus Otthonban tudnak biztosítani. 
Jelentkezés: június 15-ig a fenti címen. (Jelezni kell 
a szállásigényt is.) A jelentkezőknek a tanfolyam 
ügyvezetője: dr. Szentpéteri Péter adjunktus prog
ramfüzetet küld.

Részvételi d(j: naponként 100,- Ft. Éjszakai szál
lás 250,- Ft. Egyszeri reggeli: 80,- ebéd: 200,- vacso
ra: 120,- Ft.

K érjük az érdekelteket, hogy jelentkezésüket 
sürgősen küldjék el az Akadémiára!

BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
ÜLÉSÉRŐL

A z Országos Presbitérium korábban már elhatározta, hogy a szokásos évi 
két ülésén kívül még kétszer összejön és tematikus ülést tart, melyen egy-egy 
országos munkaágat tesznek nagyító alá. Most az év elején viszont a rendes 
ülést tartották, melyen felügyelő és püspök-elnök az elmúlt A>et összegezi, 
tanulságait levonja. Erről számolunk most be. Először dr. Frenkl Róbert 
országos felügyelő jelentésével.

Napjaink sajátos csapdája az ál
lami, társadalmi, politikai jelensé
gek túlértékelése, amiben benne 
rejlik a másik szélsőség is, ezek le
becsülésének a veszélye. Nem 
könnyű jól, előítéletm entesen, 
egyházi nézőpontból tájékozódni, 
állást foglalni, nem lebecsülve a 
politikai változások jelentőségét, 
de nem ezekre építve az egyház 
jövőjét.

Kísértésünk, hogy az egyház vi
lági súlyának a helyreállítását te
kintsük prioritásnak. Magam az 
egyház társadalmi szolgálata, a 
Krisztus-központú spiritualitás 
megújulása miatt sem becsülöm le 
az egyház társadalmi megerősödé
sének a fontosságát, de máris arról 
kell örömmel számot adjak, hogy 
am int a történelem  U rának a 
m unkájáért adhattunk hálát 
1989-90-ben, az azóta eltelt ese
mények is azt mutatják, hogy a 
gyülekezetek megerősödése, az 
egyházhoz visszatérők, illetve je
lentkezők számának a növekedé
se, a Szent Lélek munkálkodása az 
egyház jövőjének a záloga...

Ebben az összefüggésben, bár
mennyire hálásnak kell lennünk az 
Úristennek az élénkülő egyházi 
életért, a szaporodó alkalmakért, a 
fejlődő missziói munkáért, még
sem lehetünk elégedettek. Sem a 
mennyiségi, sem a minőségi növe
kedéssel. Nincs igazi közeledés a 
különböző felfogású egyházi cso
portok és a különböző generációk 
között sem.

A  tolerancia nem igazán keresz
tyén erény, de örülhetnénk, ha a 
tolerancia meghatározó lenne az 
egyházi közgondolkodásban.. Ne
héz belátni, hogy a többévtizedes 
korlátozások alattomos romboló 
hatása mélyebb sebeket ejtett, 
mint a nyűt erőszak és ezek gyó
gyítása, gyógyulása hosszabb időt 
igényel. Talán csak a mai fiatal 
nem zedék gyermekei lesznek 
mentesek ezektől a sérülésektől.

Egyház és állam kapcsolatának 
három meghatározó kérdésköre 
az iskolaügy, az ingatlanügy és az 
anyagi támogatás.

Az iskolaügy a korábbi viharok 
után -  ami egyházunkat illeti -  
nyugvópontra jutott. Az 1995-ös 
évben minden törvényes 
lehetőséggel rendelkezünk a jó 
munkához.

E  téren tehát -  és erről kell je
lentést tegyek -  belső teendőink 
kerültek előtérbe. Lassan végéhez 
kell közeledjen az átmeneti, a tü
relmi idő és minden tekintetben a 
Zsinat által kidolgozott iskolatör
vény szerint kell eljárnunk. Ez 
megkívánja, hogy az igazgatótaná
csok valóban megfelelően lássák el 
az iskolafenntartó egyház képvise
letének a feladatát, az Oktatási -  
Nevelési Bizottság végezze a szak
mai egyeztetést, koordinálást, irá
nyítást, az Országos Presbitérium 
pedig -  a középfokú oktatás tekin
tetében hozza meg a hatáskörében 
levő döntéseket...

Az ingatlanügyben több konzul
tációra került sor. Ismeretes, hogy 
a költségvetésben rendelkezésre 
álló összeg nem elegendő -  a ko
rábbi terhek áthúzódása miatt kü
lönösen nem -  az ütemezett fel
adatok megoldására. Előre látható 
volt, hogy a korábbi ciklusban ki
alakult nagyságrend nem fedezi az 
igényeket, a jelen költségvetési 
helyzetben valószínűtlen többet

várni. Feltehetőleg a törvény vég
rehajtása a tervezettnél hosszabb 
időt vesz majd igénybe, hacsak 
nem fogadják el a gyorsító javasla
tok valamelyikét, például a hitel
konstrukciós megoldást. A tárgya
lásokon nem merült fel -  és ez 
igen lényeges -  olyan gyanú, hogy 
a Kormány, vagy valamely politi
kai erő vissza kívánna lépni az ügy
ben. A vita ideológiamentes, a leg
jobb pénzügyi megoldást keresik 
az érintettek az adott helyzetben.

Hasonló a támogatás kérdésé
nek a megközelítése. Itt is vezető 
szempont, hogy az egyházak ne 
kerüljenek az eddiginél hátrányo
sabb helyzetbe, de lehetőleg szűn
jön meg a költségvetési füg
gőségük...

A  három kérdéskör tárgyalása 
után még néhány területre mutatott 
rá a jelentés. Ezek közül kiemeljük a 
zsinattal foglalkozó részt.

Sokat jelenthetne, ha a zsinati 
munka kérdéseiben megnyilvánul
na az egyházi közvélemény, közös
ségek, egyesületek.

A  Zsinati Híradó révén tájéko
zott lehet mindenki még a 
törvényszövegekről is, mégis elvét
ve van csak reflexió. Bizonyos, ha 
nem lenne nyitottság, tájékoztatás, 
akkor sok bírálat érné ezért a zsi
nati, illetve az egyházi vezetést, így 
viszont megint azzal kell szomorú
an szembesülnünk, hogy még a 
Zsinatnak sincs -  pozitív értelem
ben -  igazi mozgósító ereje.

A  jelentésnek volt szava a mai 
gazdasági nehézségek között élő em
ber, a gyülekezetek, az egész egyhá
zunk felé.

Valójában a társadalmi kérdé
seknél kellett volna foglalkozzak 
az országunkban kialakult, bátran 
mondhatjuk, hogy válsághelyzet
tel, ami a gazdasági ügyeket, illet-

nagyobb rétegeket sodor kritikus 
helyzetbe. Szándékosan foglalkoz
tam előbb minden egyéb olyan té
mával, amely a munkamegosztás
ban az én feladatom, hogy ezek 
után tehessem fel a kérdést, mi az 
egyház, mi a mi egyházunk felada
ta a kibontakozó társadalmi krízis
ben.

Bizonyosan nem az, hogy bele
elegyedjünk a különböző politikai 
erők vitájába, azon elmélkedve, 
hogy mennyiben a korábbi rend
szer, mennyiben az azt követő kor
mányok felelősek a kialakult hely
zetért...

Sokkal inkább a segítségnyújtás. 
A tegyetek jót mindenekkel, első
sorban hitünk cselédeivel szelle
mében. Nem zárom ki bizonyos 
esetekben a tiltakozást bizonyos 
intézkedések ellen, ami a testületi 
állásfoglalást illeti és különösen 
fontosnak tartom, hogy egyházta
goknak, presbitereknek, felü
gyelőknek, püspököknek legyen 
egyházhoz méltó véleménye és ezt 
különböző fórumokon juttassák 
kifejezésre.

De itt a pillanat a már régebben 
prioritásként emlegetett gyüleke
zeti -  valamint egyesületi -  diakó- 
nía fejlesztésére, kibontakoztatá
sára...

Nemcsak biztatnunk kell a gyü
lekezeteket a diakóniai erőfeszíté
sekre, hanem segítenünk is kell 
őket. Örömmel jelentem, hogy 
egyházunk gyógyszeralapítványt 
hozott létre, amely már bejegyzés
re is került. Rövidesen összeül a 
kuratórium és az alapítvány meg
kezdi működését...

Ugyancsak bekapcsolódtunk a 
kibontakozó mentálhygiénes, a lel
ki egészséget szolgáló mozgalom 
egyházi vonulatába. Végre felis
merték a szervezők az egyházak 
ezirányú lehetőségeit és igénylik a 
közreműködést. Az egyházi mun
kába is kedvezően hathat vissza a 
kölcsönösség, ha minél többen 
megismerik a lelkigondozás, a krí
zishelyzetben lévő emberen segí
tés, a szenvedélybetegségek elleni 
küzdelem új útjait.”ve az életszínvonalat illeti és egyre

A  felügyelői jelentés után dr. Harmati Béla püspök terjesztette elő püspök
elnöki jelentését, melyben három területre irányította a figyelmet. A  prioritá
sokról, az egyházi rendről és a tisztújítási kérdésekkel kapcsolatos adminiszt
ratív feladatokról szólt a következőkben:

1. Ismét a prioritások!
Vissza-visszatérő gondolat 

mindnyájunk számára, hogy a leg
utóbbi évek változásai, az egyhá
zunk számára elnyert Isten-adta 
nagyobb szabadság kihívásával ho
gyan éljünk

Minden egyházi testület és vezető 
kérdése, hol vannak a prioritások 
Meg kell találnunk a fontossági sor
rendet, ahhoz a megfelelő struktúrá
kat és a személyi és anyagi feltétele
ket...

A  prioritások keresése minden 
gyülekezet, minden egyházi tiszt
ségviselő feladata és lehet, hogy vi
dékenként helyi prioritások is van
nak. A  legeslegfőbb prioritás, az 
evangélium, a Krisztus követése és 
hirdetési feladatai keretében egy
házunk a legutóbbi években a ne
velési-oktatási területet határozta 
meg, mint legfőbb prioritást. Ezen 
belül is a legutóbbi presbiteri ülés
re gondolva elsőséget élvez a Teo
lógia-Hittudományi Egyetem sze
mélyi és működésbeli lehetőségei
nek biztosítása. Annyira nagy 
ugyanis a szakemberhiány, ez vo
natkozik a lelkészekre, tanárokra, 
hittanoktatókra, nevelőkre, ifjúsá
gi munkásokra, hogy még azon az 
áron is biztosítani kell a Teológia 
tanári-oktatói gárdájának létszám- 
emelését, hogy gyülekezeti lelké

szeket vonunk el erre a szolgálat
ra. Ezzel ugyanis későbbi időre 
biztosítani tudjuk az utánpótlás 
képzését.

Nem korlátozódhat azonban az 
oktatási-nevelési munka csak az 
intézményekre. Az egész egyházi 
életnek, gyülekezeti munkának ab
ban az irányban kell tájékozódnia, 
hogy fölmérje az elmúlt évtizedek 
nehézségei, mulasztásai és egyház
ellenes propagandája miatt létre
jött vákuumot, hiányt, tudatlansá
got és rosszhiszeműséget, és min
den lehető módon tegyen ellene...

Olyan alkotó etikára van szüksé
günk az egyházi kereteken belül, 
amelyiknek kisugárzó, példaadó 
szerepe van a társadalomban. Ne 
értse félre senki! Nem arról van 
szó, hogy „kitanítsuk” a nemke
resztyén társadalmat, mert alázat
tal kell megvallanunk, hogy sok
szor egyházon belül is széthúzás, 
békétlenség, tiszteletlenség, isten- 
telenség és embertelenség törté
nik. Nem is arról beszélek, hogy az 
egyik ún. „magasabbrendű” em
bercsoport tanítsa meg a másikat, 
a nyugateurópaiak a keleteuró
paiakat vagy fordítva, a „népiek” 
vagy a „pannonok” a „hunokat” 
vagy fordítva, hanem az alkotó eti
ka azt jelenti, hogy az Isten által 
számunkra adott igaz és jó vízíó- 

(Folytatás a 3. oldalon)
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j j t fe  GYERMEKEKNEK

A nagy orosz író, Lev Tolsztoj mondta 
egy alkalommal: „Fát vágni, agyagot formázni, 
vasat kalapálni lehet szeretet nélkül, 
de emberekkel nem lehet szeretet nélkül bánni.” 
Mégis sokszor éles, bántó szavakkal vagdossuk, 
kemény akaratosságunkkal nyomorgatjuk, 
figyelmetlenségünkkel kalapáljuk védtelen társainkat.

Urunk, köszörűjük, hogy lé  nem így bánsz velünk, 
hanem türelmesen tanítgatsz bennünket a szeretetre, 
hogy egyszer végre mi is rádöbbenünk, 
hogyan kell bánni embertársainkkal.

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Uriás
Dávid király egyik katonatisztje volt a hettita szár

mazású Uriás. Feleségét Betsabének hívták. Egyszer 
a király megpillantotta a szépséges asszonyt, és nyom
ban beleszeretett. Mikor megtudta, hogy Betsabé 
Uriás felesége, Dávid szörnyű tervet eszelt ki, hogy el
távolítsa útjából a szeretett asszony férjét. Izráel csa
patai akkoriban épp Rabbá városát ostromolták. Dá
vid hívatta Uriást, és utasította, hogy vigye el levelét a 
harcoló sereg parancsnokának. Uriás büszkén teljesí
tette a király megtisztelő parancsát, nem tudva, hogy 
a levél kézbesítésével saját vesztét okozza. A levélben 
ugyanis az állt, hogy Uriást küldjék a csatában az első 
sorokba. így esett el a hűséges, mit sem sejtő katona 
az ellenség keze által Rabba ostrománál. Dávid ez
után feleségül vette Betsabét. Történt azonban, hogy 
megjelent a király előtt egy próféta, akit Nátánnak 
hívtak. Nátán egy történetet mondott el Dávidnak: 
Volt egy szegény és egy gazdag ember. A gazdagnak 
sok juha volt, a szegénynek viszont csak egy. De azt az 
egyet nagyon szerette, gondozta. Egyszer a gazdag la
komát rendezett, és elment a szegényhez, elvette an
nak egyetlen juhocskáját, és azzal vendégelte meg ba
rátait. Mikor ezt Dávid meghallotta, haragra lobbant 
ezen a kegyetlenségen, és így kiáltott: ,fÁz élő Úrra 
mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette!” Ek
kor Nátán szembesítette Dávidot az igazsággal: „ Te vagy 
az az ember! Levágattad a hettita LJriást, hogy feleségét 
feleségül vehesd. ”

Dávid rádöbbent, hogy nagyot vétkezett, és meg
bánta tettét. Betsabéval való házassága sem lehetett 
felhőtlenül boldog, mert elveszítették elsőszülött fiu
kat. Később azonban ismét megáldotta az Úr házas
ságukat, és újból fiuk született, akit Salamonnak ne
veztek, és aki követte Dávidot a trónon.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Névkereső
Mintegy két hónap után ismét neveket keresgélhet

nek a vállalkozó kedvű játékosok. Most nem árulom 
el, hogy milyen, s hány név van elrejtve a négyzetháló 
betűi között. De ha megtaláltad őket, és beküldőd 
megfejtésedet, kérlek azt is írdd meg, hogy mi köti 
össze őket, és hogy mit tudsz róluk! Várom levelei
teket, melyeket a lap dátumát követő keddig legyetek 
szívesek postára adni!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

Megfejtés -  megfejtők. A legutóbbi „komplikált” 
feladványban a keresett szó az OLTÁR volt. Ennek 
megtalálásáért 3-3 pontot adtam. További 1-1 pont 
járt minden hely megnevezéséért, ahol oltár található 
a Bibliában. így a játékban a következő eredmények 
születtek:

15 pont -  Donáth Ferkó (Ózd); 12 pont -  ifi. Bors 
Zoltán (Felpéc); a Lackner Kristóf iskola har
madikos hittanosai (Sopron); 11 pont -  Tóth Kata 
Hermina (Sopron); 10 pont -  Bánki Renáta (Inota); 
Illés Adél (Egyházasdengeleg); 5 pont -  Grósz Eszter 
(Nagybörzsöny); Petró Hajnalka (Budapest). 
Gratulálok! Jutalmat most Donáth Ferkónak küldök!

„Kösd össze” című feladványra Sáli Imréné rába- 
patyi és Medveczki Csilla vácegresi olvasónk küldött 
be megoldást.

Humorzsák
A  lelkész a keresztyén áldozatvállalásról magyaráz a 

hittanosoknak:
-Képzeljétek el, Afrikában vannak országok, ahol 

alig vannak iskolák, és sok kisgyerek nem is tud iskolá
ba járni. Mire kell tehát nekünk, Európaiaknak pénzt 
gyűjtenünk?

-  Hogy mi is kivándoroljunk Afrikába!
*

A  hittanosoknak házi feladatként rajzot kellett 
készíteniük

„Hogyan tehetünk jót másokkal” címmel. Egyikük így 
magyarázta az elkészített művet:

-  Segítek a Nagyinak a játékaim elrakásában, mert 
egyedül túl sok lenne neki.

F I A T A  L O K N A K

TALÁLKOZÁSOK
„Nem tudok bánni magammal 

nem tudok bánni veled 
barátokat gyűjtögetek vándor
kosaramba
mégis egyedül megyek az 
ösvényen.”

Uram, Te látod, hogy egyedül 
vagyok, és várok egy találkozásra. 
Veled akarok találkozni, beszél
getni, egyszerűen csak a közeled
ben lenni. M iért olyan nehéz 
mégis időt szakítani, alkalmat ta
lálni, elszánni magam?

És miért olyan egyszerű kifogást 
keresni, mentegetőzni, szégyen
kezve elfordulni? Pedig már 
tudom, Veled összeforrva lehetek 
csak egész, csonkaságom Tfe tudod 
kiegészíteni teljességgé.

Tfe beszélgetni akartál, minden 
kérdést meghallgattál, és feleltél,

Uram, Te ott vagy akkor is, ha 
társaimmal találkozom, ott vagy 
harmadik jelenlevőként, és talán 
épp jelenléted miatt tudjuk egy
mást szeretni. Minden találkozá
somra elkísérsz akkor is, ha csak 
nagyon rövidek ezek -  talán pilla
natokra szólnak, talán csak annyi 
időre, míg a vonaton a kalauz 
ellenőrzi a jegyet, vagy amíg a 
szomszéd néni megkérdezi, meny
nyi az idő.

A találkozás titka embereknél 
ez: attól fáj, hogy vége is van. A  
találkozás titka Istennél: arc- 
raborulva, térden állva FE L 
ISMERJÜK: soha nem kell már 
búcsút mondani.

ha őszintén kérdeztelek. De én 
konokul hallgattam, nem mertem 
előtted megszólalni. Kérlek, em
lékeztess mindig arra, hogy Te 
tanítottál az Atyához imádkozni! 
Thníts meg most arra a beszélge
tésre, mely egyszerre ad és befo
gad, hogy őszintén, semmit sem 
takargatva tudjak hozzád szólni.

Bocsásd meg, kérlek, hogy foly
ton az alkalomra várok, ahelyett, 
hogy egész lényem odaszánnám a 
találkozásra -  Veled. Kérlek, Te 
figyelmeztess arra, hogy fölösleges 
dolog titkaimat dobozokba rakos
gatni, hiszen úgyis ismered min
det!

A Te segítségeddel a beszéd 
nem üres locsogás, hanem ha kell, 
dicsér, vigasztal, együttérez, sze
ret, vagy ha kell, szeretettel fi
gyelmeztet.

Olyan jó, hogy még ekkor sem 
hagysz egyedül, hanem elkísérsz 
mindig. Jó lenne, ha mi, emberek 
nem fordulnánk el olyan gyorsan 
egymástól, és ha a találkozásaink 
nem csak pillanatokra szólnának.

A távolit könnyebb szeretni. A 
magasztost, a megfoghatatlant 
könnyebb imádni. De a közeli, a 
valóság mindig megijeszt, mert a 
valóság mindennap elénk áll, és 
tetteket vár.

Az igazi találkozás csak egyszer 
történik meg. A többi már -  kap
csolat.”

Zs. Adél
(a verseket Tornay András írta)

Fasori diákok 
a tanulmányi 
versenyeken

Elérkezett a tanév vége, a számadás, 
a visszatekintés ideje. 554 növendé
künket, ebből 138 érettségizőt osztá
lyozunk és bocsátunk el megérdemelt 
nyári pihenőjére, vagy továbbtanulás-, 
ra, az ő eredményeiken keresztül mér
jük meg saját munkánkat is.

Sokféleképpen, több szempont 
alapján lehet egy iskola teljesítményét 
megítélni, de ezek között az egyik 
legkonkrétabb a tanulmányi verse
nyeken való szereplés. Erről szeretnék 
néhány adattal beszámolni.

Az Országos Középiskolai Tknulmá- 
nyi Versenyen 159 tanulónk indult el, 
ebből 30-an jutottak be a II. fordulóba.
Az országos döntősök név szerint:

magyar nyelv: Dömötör Edit VII. A.
8. hely

biológia: Vajda Péter VIII. A  6. hely
angol nyelv: Mayering Katalin VIII.

B. 19. hely
matematika: Krajcsovicz Éva VII. A. 

dicséret

Egyéb országos, rangos versenyeken 
is születtek kiemelkedő eredmények: 
az Irinyi János kémiaversenyen és a 
Mikola Sándor fizikaversenyen össze
sen 5 tanuló jutott a II. fordulóba,' az 
Arany Dániel matematikaversenyen 3 
tanuló döntős volt. A  Németh László 
Országos Irodalmi Versenynek Karvai 
Orsolya (VII. C.) a 2. helyzettje, a 
Berzsenyi Dániel Vers- és Prózamondó 
Versenyen Kaszás Villő (VI. A )  orszá
gos első, Kozma Judit (VIII. C.) megyei 
különdíjas, az Országos Olasz nyelvi 
Diáktalálkozó 3. helyezettje Abonyi 
Krisztina (VII. C.), Arany János Irodal
mi versenyen Dóczi Noém i (V. A.) 
országos második, a Kosztolányi Dezső 
irodalmi pályázaton Szepesvári Gergely 
(VIII. A )  első díjat nyert. A  Magyar- 
Japán Baráti Társaság japán nyelvi : 
fordítási versenyén Pallos Judit (VIII. | 
A )  3. díjat, Sólyom Tünde (VIII. B.) és 
Tóth András (VIII. A )  jutalmat nyert, 
további 4 tanuló dicséretben részesült.
A  Disputa Országos anyanyelvi verse
nyen Verasztó Annam ária (II. A.), 
egyéni első, míg csapatban a fasori 
„Liget trió” a 3. helyezett. A  VI. Orszá
gos Zeneiskolai Fagottversenyen Hor
váth Zsuzsa (VIII. B.) első díjas, az 
Evangélikus Múzeum néprajzi pályá
zatán Gombár Éva (V. B.) első, Iglóy 
Ivett (V. B.) 3. helyezett, az Egyházi 
Iskolák Szavalóversenyén (Nyíregyhá
zán) Kaszás Villő (VI. A.) első, Korda 
Alexander 3. helyezett. A  Budapesti 
VII. ker.-i Kazinczy Szépkiejtési 
Verseny 2. és 3. helyezettje Bitskey 
M áté (II. B.) ill. Tabajdi Zsuzsa (I. B.), 
a Természet Világa diákpályázatán 
Lóczi Lajos és Nagy Koméi (VIII. B.) 
különdíjban részesültek.

A  felsoroltakon kívül természetesen 
sokan vannak, akiknek talán nincsenek 
versenyzői ambícióik, de más módon 
tűnnek ki tudásukkal. Mindnyájuknak 
elismerésem fejezem ki az eredmé
nyeikért és köszönetemet az őket fel
készítő tanároknak, sok további sikert 
kívánva.

Dr. Vajda Ferenc'

„Mikor egyedül vagyok és az egész világ elül elbújnék 
gazdagságot cserélnék egy koldus megfáradt létére 
ámuló tekintetek elöl tétován menekülnék magányosságomba 
hogy odabújhassak egy pislákoló gyertya fényéhez 
amikor halált játszva teremtek temetőt 
mert bár szeretetre vágyom -  egyedül vagyok”

„Belenézek az utolsó pillanatban értem szomorkodó szemeidbe 
karjaidba vettél mégis
élhetek ha itt vagy, de kérlek ne hagyd egyedül 
dobogni szívemet:
elég ha csak itt vagy -  látod újra tudok szeretni”

„Az igazi szeretet fél a találkozásoktól.
Fél, mert az álomfelhős ködben 
felejtődik az eszmény, 
s a kénköves valóságban 
igazolni kell majd szavainkat, 
játszani kell az örömöt.
Az igazi szeretetnek csalódás a találkozás, 
az igazi szeretet szemei a szívben szülik 
szentté szerelmünket 
Igazi szeretet mégsincs találkozás nélkül.”

„A távoliét jéghideg valóságát
csak a találkozás reménye olvaszthatja fel.
Ha bezárod előttem kapudat,
mindig ott marad a jégcsap az ereszről lógva.
Ha váratsz, én magam is -  belefagyok.”

Az Országos Evangélikus Múzeum  
néprajzi pályázatának eredményhirdetése

Április 21-én szerény, ám ünnepélyes keretek között került 
sor az evangélikus múzeum által meghirdetett „Karácsonyi 
szokások” című pályázat eredményeinek ismertetésére, s a 
jutalm ak átadására. A  pályázat célja, m int ahogy azt dr. 
T á t r a i  Z s u z s a n n a  néprajzkutató hangsúlyozta: az 
evangélikus gyülekezetekben m ég élő, nagy egyházi 
ünnepekhez kötődő családi, iskolai, gyülekezeti szokások 
megismerése, feltárása. Másrészt a m últ megismerésén túl 
újra induló iskoláinkban m ost alkalom  nyílik a régi hagy
ományok felújítására és új szokások kialakítására. A  régi 
tradíciók közül a jó, hitet, közösséget, Krisztushoz tartozást 
erősítő szokásokat kell „újra divatba hozn i”, s a rossz, 
babonás téveszméket félretenni. A nnál is inkább fontos ez, 
mivel egyházunk olyan különleges, sajátos történelmi gyök
erekkel rendelkezik, hogy három nemzetiséget is képvisel, 
Krisztusban egységben. Magyar, szlovák és ném et eredetű 
gyülekezeteink mindegyike sajátos, eltérő kegyességi hagyo
mányokat őriz és követ.

Jó lenne ezeket összegyűjtve közkinccsé tenni az egymás 
hite által való gazdagodásra. Ennek első lépéseként került 
sor a karácsonyhoz kapcsolódó népszokások gyűjtésére, s a

továbbiakban szeretnénk sort keríteni a húsvéti, pünkösdi 
ünnepkörhöz és a konfirm ációhoz kötődő hagyományok 
feltárására.

A z első fordulóra 23 pályam unka érkezett, túlnyomó 
többsége K o n c z  I s t v á n  tanár dicséretes m unkájának 
köszönhetően az aszódi Petőfi Sándor Evangélikus 
G im názium ból és a helyi szakközépiskolából. Örvendetesen 
felhívta ez a tény a figyelmet a Galga-mentén élő evangé
likus gyülekezetek néprajzi feltárásának szükségességére.

Érdekes, hogy a leírások nagy része szlovák eredetű 
gyülekezetből érkezett, m in t p l. A szód, D omony, 
Galgahévíz, Galgaguta, Kiskőrös, Szügy. Néhány magyar 
szokásleírást kaptunk a Somogy megyei Zákányból és 
Hatvanból, továbbá egy ism ertetőt ném et eredetű szoká
sokról Bonyhádról. Ezen kívül pár katolikus és egy refor
mátus néprajzi dolgozat is érkezett.

Köszönjük dr. Fa b in y  T i b o r  professzornak, hogy az 
egyházunkban megindult nemes kezdeményezést felkarolta, 
biztosítva a pályadíjak jutalm át és a helyet a létrehozandó 
egyházi néprajzi gyűjtemény számára. S végül álljon itt a 
díjazottak sora:

M egosztott első helyezett: G o m b á r  É v a  Kiskőrösről a 
Fasori G imnázium és B á n  Z s u z s a n n a  Galgagutáról a 
D eák téri G im názium  tanulója.

M egosztott m ásodik díjat kapott:
C s e r v e n á k  M i h á l y n é  a nógrád megyei Szügyről és 

B u d a i  Z s u z s a n n a  az aszódi Petőfi Evangélikus 
G im názium  tanulója.

M egosztott harm adik díjat nyert:
Ig ló i  I ve t t ,  a Fasori G im názium  tanulója a Somogy 

megyei Zákányból, és F er c s i k  M a r g i t  Galgahévízről a 
Deák téri G im názium  diákja.

További eredményes m unkát ki ónunk és Isten gazdag 
áldását kenuk életükre!

JOHANNA OBERLERCHNER:

Munkám egy afrikai országban
A z ajtót pálmaágak keretezték A  tiszta, nyírt fű  a házat üdé

vé tette. Alig érkeztem meg, megjelentek az emberek, és szívélye
sen üdvözöltek A z utazás okozta feszültség feloldódott, éreztem 
a melegséget, az örömöt és a szívélyes fogadtatást. Mindig így 
van ez, amikor visszatérek szabadságomról Itthon vagyok Va
sárnap megkértek hogy szóljak egy pár szót a templomban. Á t
adtam a korábban itt szolgáló orvosok és ápolók üdvözletét -  
akikkel otthon találkoztam, valamint a Bázeli Misszió és az ott
honi gyülekezet köszöntését. Elmondtam, örülök, hogy egészsé
gesen visszatérhettem, és kérem Istent, áldja meg közös m un
kánkat. Említettem azt a nagy és titokzatos összetartozást, 
amely minden külső különbség ellenére egyesít minden keresz
tyént, mert Krisztusba vetett hitünk összeköt bennünket.

1977-től 1993-ig dolgoztam orvosként a Kameruni Presbiteri 
Egyház Manyemen-i Kórházában. Tanulmányaim és 3 éves 
kórházi gyakorlat után utaztam ki. Utamon elkísért a Bázeli 
Misszióban kapott ige: Örömmel jöttök ki és békességben vezé
reltettek (És 55,12.)

A z általános kórházban dolgoztam két esztendeig, de végül a 
leprások közötti munka mellett döntöttem, és ennek érdekében 
továbbképzésen vettem részt az Addis-Abeba-i Lepraellenes 
Központban. Bár a leprabetegek közötti munka sokban gazda
gított, de kihívást is jelentett számomra. Le kellett adnom becs
vágyamból. Meg kellett szoknom, hogy a leprások közötti m un
kát sokan lenézik Hiszen itt krónikus betegek vannak, akik 
hátrányokkal, társadalmi elszigeteltséggel, kisebbrendűséggel 
küszködnek, ezzel kell élniük Kölcsönösen bátorítottuk egy
mást Herta nővérrel, aki nyolc éven át hűséges munkatársam  
volt, de a bennszülött segítőtársak is lelkesen bátorítottak

Felejthetetlenek azok a „bozótutak”, melyeket velük tettem  
m eg meglátogatva az őserdei falvak leprarendelőit, és felvilágo
sító m unkát végeztünk a lakosok között.

A terepjáró legtöbbször csak egy bizonyos pontig tudott elvin
ni minket, onnan gyalogszerrel folytattuk utunkat. Manyemen 
Kamerun őserdős vidéken fekszik itt még ma is kevés az út.

kiismerte magát és tudta az ottani törzsi nyelveket is. Ilyen 
segítő nélkül eltévedtünk volna. Sokszor megtapasztaltuk Isten 
óvó és segítő szeretetét, hiszen nem magától értetődő ilyen kö
rülmények közül épen és egészségesen visszatérni. Emlékezetes 
az az út, am ikor éjszaka kellett átlábalnunk egy gyorsfolyású fo 
lyón. Nagy kövek akadályozták a haladást, a víz mélységét bot
tal tapogattuk ki. Egy fiatal kameruni orvostanhallgató már 
ereje végén járt. A  túlsó parton érett banánnal teli fá t találtunk, 
ez felüdített és megerősített.. Fáradtságunkért kárpótolt a falu
beliek örvendező fogadása. Mindennapjainkban éreztük Isten 
átölelő szeretetét. Akkor is, amikor autónk egy meredek kavi
csos úton megcsúszott és felbillent.. Vezetőnk az autó alá esett. 
Kisebb sérülésekkel megúszta, és ebben is nyilvánvaló lett Isten 
megőrző szeretete.

Beszélgetéseinkre is élénken emlékszem. A z őserdőn több 
ideje van az embereknek egymással törődni, meghallgatni a 
másikat. Kameruni testvéreim számára nem volt kérdés, hogy 
Isten mindenben, am i m inket ér, résztvesz.. Ezért erős hittel for
dulnak Hozzá ínségeikben 'és áldják őt a megtapasztalt segítsé
gért. A  gyülekezetben is elmondják nyilvánosan köszönetüket. 
Anyagi szegénységük ellenére gazdagok és másokat is gazdagí
tanak

...én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. ” (Jn 
10,10) Nem elképesztő Jézusnak ez a szava a m i világunkban, 
amely tele van a legfényesebb életet érintő ajándékokkal és ígé
retekkel?

Én megtaláltam az igazi életet a szegények közötti szolgálat
ban, szépséget és teljességet adott munkám, gazdagságot Jézus 
követése, csodálatos tettvágyat jelenléte. Vezessen az 0  Lelke 
továbbra is minket.

Linz, 1995. húsvét
*

Johanna Oberlerchner orvos, a Bázeli Misszió munkatár
sa 1995 októberében Magyarországra jön. H a valamelyik 
gyülekezetben szívesen hallgatnák meg őt, hívják meg szol
gálatra a Lepramisszió, 1151 Bp. Alagi tér 13. címen.

Fordította:
1 Széchényi Lászlóné^
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Visszatekintés... BESZÁMOLÓ AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM ÜLÉSÉRŐL

Május hónapban Isten kegyelme 
elsegített életem egy jelentős állo
másához: 75 éves lettem. Nem 
gondoltam, hogy megérem. Ezen 
az állomáson megilletődve állok 
meg és tekintek vissza. Mi ennek 
az útnak a tanulsága? Egy mondat
ban talán így fogalmazhatom meg, 
Isten úgy vezette életemet, hogy 
mindig más úton járatott, mint 
amit magamnak elgondoltam vagy 
amelyre menni szándékoztam.

A teológiai zárószigorlatom so
ros elnöke Kardos Gyula püspök 
volt, aki megkérdezte tőlem, nem 
volna-e kedvem a Bányai egy
házkerületből átjönni a Dunánin- 
neni kerületbe. Igent mondtam. 
Balassagyarmati felszentelésem 
után Lévára nevezett ki hitoktató- 
segédlelkésznek. Egy jó  hónap 
múlva váratlanul elhunyt Kardos 
püspök, és engem a püspökhe
lyettes azonnal Komáromba helye
zett. Június végére már egyedül 
szolgáltam a gyülekezetben, amely 
Észak- és Dél-Komárom, valamint 
Tatatóváros voltak.

Ebben a viharos időszakban is
mertem meg feleségemet, aki Dél- 
Komáromban volt tanár, és 1944. 
november 14-én házasságot kötöt
tünk. Múlt év novemberében ün
nepeltük az aranylakodalmunkat 
négy gyermekünk és kilenc uno
kánk boldog közösségében. Eskü
vőnk után elhatároztuk, hogy nem 
menekülünk sehová a háború for
gatagában. 1945 első három hó
napjában szinte a front vonalában 
volt a lakásunk, de Urunk csodála
tos kegyelemmel oltalmazott. A 
front átvonulása.,.után Észak-Ko- 
márom újra Csehszlovákia része 
lett. Kuthy Dezső püspök az 
ottmaradásra adott utasítást, de 
június 25-én éjszaka (ez volt a kas
sai Benes-dekrétum következmé
nye) csehszlovák fegyveresek 
erőszakkal áttettek a határon és 
minden holmink odaát m aradt.

Nagyon nehéz időszak kezdődött 
ekkor Dél-Komáromban. Egyet
len szobában laktunk, annak sem 
volt fedele, mert két bomba vitte 
el. Itt ismertem meg az éhezést is, 
a nélkülözést is, de a hívek szerete- 
tét is. Mindenkor kegyelmes kéz
zel hordozott az Úr. Két kezünk 
munkájával és a hívek lelkes segít
ségével építettük fel újra a lelkész
lakást. Mire elkészült 1947 tava
szán püspöki rendelkezés Thtabá- 
nyára helyezett.

Itt a bányalelkészség egy egé
szen más típusú szolgálatot jelen
tett, de a hívek szeretete itt is kö
rülvett. Ekkor már érezhető volt az 
egyházpolitikai változás. 1948-ban 
Szabó József püspökké választása 
még ígéretesnek tűnt, de hamaro
san súlyos események jöttek, egyre 
növekvő ideológiai nyomás. Már 
Komáromban is, de tatabányai 
szolgálatom idején még inkább be
kapcsolódtam az evangelizáció 
szolgálatába. Több gyülekezetben 
és a fóti Belmissziói Otthonban 
igen sok konferencián szolgáltam. 
1951-ben a paksi gyülekezet vá
lasztott meg lelkészévé. Ezzel is
mét egy más út nyílt előttem, mint 
gondoltam volna.

Paks anyagilag, lelkileg lepusz
tult gyülekezet volt. A háborúban 
elpusztult 200 éves levéltára. Ezt 
látva, áldott emlékű professzorom, 
dr. Sólyom Jenő hatására újra éb
redt bennem az egyháztörténelmi 
érdeklődés és kutatni kezdtem en
nek a reformáció idejéig vissza
nyúló gyülekezetnek a történetét. 
Ez az anyaggyűjtés volt. Közben 
folyt a gyülekezet építése lelkiek
ben, anyagiakban, épületekben, 
mindez közel 40 éven át tartott. 
Volt siker, volt csalódás, de az a 
tartó, hordozó Kéz sohasem ha
gyott el. Áldás érte.

1965-től az egyházmegye espe
reshelyettese lettem, majd Kráh- 
ling Dániel súlyos betegsége és ha
lála után esperessé választottak. 
Az a Kéz ismét más útra vezetett.

A  Tolna-Baranyai Egyházme
gyében annak az időnek minden 
problém ája sűrítve jelentkezett. 
Az urbanizációs elvándorlás falu

dból városba, a lelkészhiány miatti 
összevonások, de volt ennék anya
gi oka is. Jött külföldi segítség is. 
Eleinte titkon, majd nyíltan és ün
nepi alkalmak jelezték régi temp
lomok megújulását. Éledtek a gyü
lekezetek. Mennyi áldást készített 
számunkra az Úr.

Folytattam az egyháztörténeti

EGYHÁZI VEZETŐK LATOGATASA 
A MINISZTERELNÖKNÉL

M ájus 31-én, a három történelmi egyház és a zsidó felekezet 
vezetői hivatalában találkoztak Horn Gyula miniszterelnökkel. 
A találkozást &z egyházak kérték. A megbeszélés fő napirendi pont
ja  az egyházi ingatlanok átadásának kérdése és az egyházak költ
ségvetési tám ogatásának problémája volt. Beszéltek még a készülő 
média-törvény és a vallási műsorok dolgáról is, valamint az egy
házak és a kormány kapcsolatrendszerérői.

Egyházunkat a megbeszélésen dr. Harmati Béla püspök, 
dr. Andorka Rudolf a zsinat világi elnöké és Szemerei Zoltán gazda
sági főosztályvezető képviselte.

munkámat. Az anyaggyűjtést a 
paksi múlt feltárásában és az Egy
háztörténeti Szakcsoport munká
jában. Ez nékem is nagy öröm volt, 
sőt ez volt a pihenésem.

Az 1982-es év ősze újabb megle
petést hozott. A  Déli Égyházkerü- 
let püspökhelyettessé választott 
meg. Szinte megijedtem. Én erre 
biztosan alkalmatlan vagyok. A Vi
lágszövetség elnökévé választott 
Káldy püspök néhányszor említet
te, hogy elnöki elfoglaltsága miatt 
majd megosztunk nehány dolgot, 
de erre sohasem került sor. Az a 
Kéz újra belenyúlt az életembe a 
legváratlanabb módon. 1986. janu
ár első napján telefonon hívtak az 
egyházkerület élére, a súlyosan be
teg püspök teljes körű helyettesíté
sére. Néhány hétre, egy-két hó
napra gondoltam és két év lett 
belőle. Éz a két év szolgálatom leg
nehezebb ideje. Három ember tel
jes munkáját kellett végeznem. Bi
zonyára hibáztam, talán nem a leg
jobb döntéseket hoztam. Lehetsé
ges, én csak azt tudom, hogy azt a 
Kezet sohasem engedtem el, azaz 
Ő nem engedett el engem. Hála 
érte.

Életemnek ezen a jelentős állo
másán talán hátra nézhetnék -  há
laadással. De előre is nézek. Még 
látok feladatot magam előtt. Uno
káim még kérik emlékeim megírá
sát családi használatra. Visszanéz
ve, köszönöm elsősorban Felesé
gem mérhetetlen segítségét, ami
vel sokasodó munkámban 0  vette 
magára terheim jó részét és pozitív 
kritikával segített az úton. Köszö
nöm a paksi gyülekezet türelmét, 
hogy sokasodó közegyházi felada
taim között megértéssel fogadták, 
hogy számukra kevesebb időm ju
tott.

Nyugdíjas vagyok, szeretem a 
csendet, és várom az én Uram 
csendjét. Hiszem, ott elfedi hibái
mat irgalmasságával.

Sólyom Károly

(Folytatás az 1. oldalról)

jából induljunk el és tudjunk csat
lakozni minden humánus és a kö
zös jó t akaró elképzeléshez. 
Az alkotó etika alkotó közösség- 
építést jelenthet kicsiben és nagy
ban egyaránt. Gondolhatunk itt a 
jézusi útmutatásra is: Úgy ragyog
jon a ti világosságotok az emberek 
előtt, hogy lássák jó cselekedetei
teket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat (Mt 5,16).

Isten áldását kéri Sólyom Károly 
további életútjára a

Szerkesztőség

2. Nagyobb rendet 
az országban, nagyobb rendet 
a világban és nagyobb rendet 

az egyházban is!
Az ilyen és hasonló ún. „rend

párti” lejelentések azonnal sértik 
sokak érzékenységét, ha az előző 
évtizedek azon belső és külső ol
dalról támogatott politikájára gon
dolunk, ahol a diktatórikus hata
lom velejárója volt a rend hangsú
lyozása. Félreérti azonban a de
mokráciát, aki azt gondolja, hogy 
ez olyan „rend”, ahol mindenld 
magának szab rendet, illetve min
denki azt csinálja, amihez kedve 
van. A demokrácia i$ „rendes” tár
sadalmi forma, nem szabadosság, 
individuális tetszési akaratok meg
valósítási helye, hiszen egyéni sza
badságunk csak mások szabadsága 
mellett és másokhoz igazodva le
het igazán a közösség számára is 
teremtő, élhető szabadság.

Evek óta elrendelte egyházunk, 
hogy a liturgiái szövegekben az új 
magyar fordítású Miatyánkot és Hi
szekegyet kell használni, valamint az 
1990-es fordítású Bibliát. Mégis 
akadnak lelkészek, akik istentiszte
leten a régi fordításhoz ragaszkod
nak  •

A z  adminisztrációs rendetlensé
gek adják a legtöbb bosszúságot. Es- 
peresi és püspöki hivatalok várják az 
egyes lelkészek jelentéseit, válaszait, 
de azok késnek vagy pontatlanok 
Akad olyan gyülekezetünk ahol ma 
még nincs elfogadva és jóváhagyva 
az egyházmegyében az 1993-as, 
1994-es és 1995-ös költségvetés, il
letve zárszámadás. Egyes egyházköz

ségek semmibe veszik az egyházi épí
tési szabályokat...

Újra hangsúlyozom e fejezet vé
gért, hogy a rendet nem önmagáért 
kell bevezetni és tartani, hanem a 
szolgálat miatt, a működés miatt, az 
egyház életének és munkájának biz
tosítása miatt. Ezért nem lehet a de
mokratikus struktúrákban probléma 
az ún. „diktatórikus egyházvezetés”. 
A z ettől való félelem úgyis kollektív 
tehetetlenséget takar. Mit csinálnak 
ugyanis a megfelelő szintű presbitéri
umok a diktatórikus vezetést látva? 
Hiszen az ő  feladatuk hogy fékeket 
építsenek be a rendszerbe.

3. A tisztújítások ügye 
Érdekes helyzet alakult ki ebben 

az évben törvényhozó zsinatunk 
működése közben. Ugyanis a déli 
presbitérium mandátuma 95. no
vember 10-én, az északié 96. május 
17-én, az országos presbitériumé 
pedig 98. május 15-én jár le. Ezen 
kívül számos egyházmegyében kell

megújítani az elnökség és presbité
rium mandátumát.

A Déli Egyházkerület Presbitéri
uma ez év őszére kiírta a tisztújítást, 
természetesen az érvényes régi tör
vények szerint. Van ellenben olyan 
éppen ellenkező vélemény is, hogy a 
zsinat alkosson törvényt a jelenlegi 
struktúra meghosszabbításáról, azaz 
a mandátumok maradjanak érvény
ben, hiszen hamarosan úgyis meg
lesz az új területi beosztás, akkor 
kell új választásokat tartani.

Természetesen sok függ attól, 
hogy vajon a zsinat tud-e ilyen tör
vényt alkotni és ez mikor kerülhet 
kihirdetésre...

Alapszabályként mered elénk az 
a követelmény, hogy csak akkor 
változtassunk valamin, amit rossz
nak tartunk a struktúránk jelen 
összefüggésében, ha pontosan tud
juk, mit szeretnénk helyette és az 
újnak a bevezetési idejéről és 
anyagi összefüggéseiről is megkö
zelítően biztos terveink vannak...”

V
A  két jelentést kiegészítette az anyagiakról szóló beszámoló is. Detre Já- ~ 

nos, az országps számvevőszék elnöke és Szemerei Zoltán gazdasági főosz
tályvezető jelentéseiket már két héttel a gyűlés előtt megküldték a presbiterek
nek így őzt előre tanulmányozhatta mindenki. Lendületesebb volt a gyűlés 
menete is, mert nem kellett részletes ismertetés. Egyébként valamennyi mun
kaági jelentést is előre megkaptak az arra illetékesek így a hozzászólások 
nem csupán az elhangzottakat érintették hanem a teljes jelentésanyagot. A  
felszólalások foglalkoztak a nehéz gazdasági helyzetben tanúsítandó egyhá
zi magatartással, a szociális intézkedésekkel, az egyházon belüli dialóguské
pességgel, és számosán szóltak az iskolák külön is a két fővárosi gimnázi
um dolgairól.

A  jelentéseket és az anyagiakról szóló beszámolókat, az 1994. évi zár
számadást és az 1995. évi költségvetést a presbitérium elfogadta.

A  zsinat felvetése alapján elhatározta az Országos Presbitérium egy Teo
lógiai-etikai Bizottság megválasztását. Ennek feladata lesz a jövőben 
felmerülő és válaszadásra váró kérdések tárgyalása. Először a következő 
kérdések kerülnek majd napirendre: A  zsinati etikai-szociáletikai nyilatko
zattervezetek (a Zsinati Híradóban közöltük!), a kábítószerek enyhe formá
inak engedélyezése és a homoszexualitással kapcsolatos kérdések

A  megválasztottak névsora a következő:
Dr. Andorka Rudolf, Bencze Imre, Béres Tamás, Csepregi András, dr. 

Drenyovszky Irén, dr. ifj. Fabiny Tibor, Fatalin Helga, dr. Frenkl Róbert, dr. 
Hafenscher Károly, dr. Harmati Béla, Jancsó Kálmánné, Káposzta Lajos, 
Kovácsné Tóth M árta, dr. Lampért Gyula, Lászlóné Házi Magdolna, Pintér 
Győző, dr. Reuss András, Ribár János, dr. Sólyom Jenő, dr. Szabó Lajos, Szebik 
Imre, I á  kiesné Kovácsházi Zelma, Zászkaliczky Pál, Zügn Tamás.

A
Uj gyülekezeti központ Brassóban

Hálaadás Rákoskeresztúron
A Rákoskeresztúri Gyülekezet 1995 

Jubilate vasárnapján adott hálát Istennek 
megújult templomáért. Az ünnepi alka
lomra a gyülekezetbe látogatott Szebik 
Imre, az Északi Evangélikus Egyházkerü
let püspöke és felesége.

Az 1943-ban felépült templom tető- 
szerkezete elhasználódott, a felújítás nem 
várhatott. A presbitérium határozata nyo
mán a gyülekezet elnöksége körlevélben 
kérte a híveket az adakozásra. Az új sö
tétbarna színű tetőzet harmonikusan il
leszkedik a Sándy Gyula tervezte műem
lék jellegű templom és a Cseh József által 
megálmodott és 1988-ban elkészült paró
kia és gyülekezeti központ épület- 
együtteséhez. A gyülekezet híveinek és a 
kerület lakóinak figyelme kísérte az épü
let megújulását. A felújítás során derült 
ki, hogy tönkrement a templom fafödém 
szerkezete is, melyet könnyűszerkezetű 
betonnal kellett megerősíteni.

A gyülekezetbe érkező Szebik Imre 
püspököt és feleségét a gyülekezet lelké
sze Kása László a gyülekezet felügyelője 
köszöntötte. A Pál Apostol Általános Is
kolában tett látogatása során Ozoghné 
Májer Mária igazgató-helyettes tájékoz
tatta Szebik Imre püspököt az iskola ok
tatási és nevelési munkájáról.

Az ünnepi istentisztelet keretében a 
gyülekezet felügyelője -  dr. Léránt István 
-  és Kiss Anikó köszöntötték Szebik Imre 
püspököt és feleségét. Az Apostolok Cse
lekedetei 20, 35. versén alapuló igehirde
tésében a püspök kiemelte a jézusi szere
tet vezérelte szolgálat, az adás örömét. 
Anyáknapja alkalmából külön kitért az 
édesanyák áldozatvállalására, a kiegyen
súlyozott családi élet fontosságára, a min
dennapi élet során a keresztény értékek 
vállalására.

Dr. Lérónt István 
gyülekezeti felügyelő

Brassóban jártunk a 
tavasszal, Johannes 
Hontems városában.
Itt vezették be az erdé
lyi szászok az 1540-es 
években a lutheri re
formációt, s aztán in
nen teijedt el az összes 
erdélyi szász gyüleke
zetbe. A magyarok ka
tolikusok maradtak, 
vagy a helvét hitvallást 
vették fel. Sokan Dávid 
Ferenc nyomán unitári
usok, szenthárom
ságtagadók lettek. Azok a magyarok 
azonban, akik a XVI. században 
Brassóban, vagy annak környékén 
laktak, a szászok hatására a lutherá
nusokhoz csatlakoztak, és azok ma 
is. Ezek a Brassó környéki, azaz a 
barcasági magyar evangélikusok gyü
lekezetei. Ottjártamkor Raduch 
Zsolt brassói magyar evangélikus es
peressel beszélgettem.

Nagy öröm az egyházközségnek,

„Volt egyszer egy iskola 99 KULMISSZIOI KORKÉP

Aki az 53-as úton 
Kiskőrös felé igyek
szik, különös látvány
ra lesz figyelmes. 
Messze a forgalmas 
úttól jobbra egy ha
talmas vaskereszt 
emelkedik ki a búza
táblából. Nem embe
ri tragédiának, ha
nem egy iskola „halá
lának” állít emléket.
Ha valaki veszi a fá
radságot és begyalo
gol a dűlőúton, a ke
reszt alatt a követke
ző feliratot olvashat
ja: „E helyen állt a 
hetényi pusztai népis
kola 1936-1977. Itt 
tanított Kamondy Kálmán. Diákok. ”

Talán senki nem tudja pontosan, hány ilyen kis tanyasi 
sikola tűnt el az elmúlt évtizedek alatt, de kevésnek emléke 
maradt meg annyira a valaha ott éltek szívében, mint a he
tényi iskoláé.

Ezt mutatja az is, hogy közel húsz évvel az iskola megszű
nése után közös akarattal emléket állítottak neki. Viharos, 
hideg tavaszi szélben gyülekeztek össze az onnan elszárma
zottak kint a pusztán az emlékműavató ünnepségre, utána 
pedig baráti együttlétre Kiskőrösön. Egyúttal szeretett tanító
juk 85. születésnapját is ünnepelték Kamondy Kálmán a 
nyugat-dunántúli Nagykamondról került az alföldi tanyavi
lágba, s végleg ott maradt. 0  volt ennek az iskolának egyet
len evangélikus lévitatanítója. A  földosztáskor idetelepült -  
többségükben kiskőrösi evangélikus családok -  maguk épí
tették az iskolát, de mivel fenntartani nem tudták, átadták 
az államnak azzal a kéréssel, hogy itt mindig evangélikus ta
nítót alkalmazzanak.

t  A közös esti együttléten elhangzott megnyilatkozásokból a
V'Hvülállók is megsejthették, mi volt ennek az iskolának titka,

csületes munkára”-  mondta szerényen Kamondy tanító úr, 
visszaemlékezve az együtt töltött évekre. Valóban nevelt, a 
szó legszorosabb és legnemesebb értelmében: becsületre, ha
zaszeretetre, hitre. Volt tanítványai közül kerültek ki diplo
mások és mezőgazdaságban dolgozók, de -  ahogy valaki 
megjegyezte -  „gazember kevés került ki".

Három generáció emlékezett meg az iskolában kapott, 
egész életét elindító és döntő módon befolyásoló hatásokról.

Ebben az iskolában keményen kellett dolgozni, de 
senkitől nem követeltek többet, mint amire képes volt. Csak 
a hanyagságot büntette a tanító úr. Ezért állta meg később 
mindenki a helyét az életben.

„Ebben az iskolában béke és igazság volt” -  vallotta az 
egyik volt tanítvány -  „elképzelhetetlen volt, hogy egymásra 
irigykedjünk "A  büntetés kijárt, de mindig igazságosan.

„Ez az iskola „tartást adott” egy egész életre, vallotta a 
másik, aki maga is pedagógusokat képez, s mindig ezt a kér
dést teszi fel tanítványai felé: vajon rábíznám-e gyermeke
met?

Ez az iskola megőrizte a családi összetartozás szépségét és 
erejét. Talán -  gondolják sokan -  ez az akkori tanyavilág
ban nem volt nehéz. Ez a töretlen kapcsolat a szülőkkel 
azonban ma is tart: diplomások és falusi szülők közt, ké
nyelmes körülmények közé került városlakók és falun ma
radt egyszerűen élő szülők közt.

Ez az iskola nemcsak a tanítás helyéül szolgált, hanem 
egyúttal templom is volt. A közeli Hartáról járt ki oda a lel
kész havonta. Más vasárnapokon azonban maguk is össze
jöttek■ együtt énekeltek és imádkoztak A  közösen átélt ka
rácsonyesték áhítata még ma is kíséri az ott éltek életét.

„Volt egyszer egy iskola”. így kezdte emlékezését az egyik 
tanítvány. Ez az iskola azonban nem csupán egy épületet je
lentett. Annak emlékét -  sok régi, lebontott tanyaépülettel 
együtt -  eltakarná a búzamező. A  búzatábla fölé emelkedő 
kereszttel az emlékezők többet akartak mondani: innen egy 
egész életre szóló tanítást, magatartást, az igazi emberi kö
zösség megélését és hitet tanultak

Bár minden evangélikus iskolánk ilyen szellemet tudna

Őszinte kép az oroszországi vallásokról
Az alábbi cikk egy moszkvai tudó

sítótól származik, aki kilétét nem kí
vánta felfedni.

Az oroszországi közvélemény
kutató intézet felmérése szerint az 

' oroszországi lakosok 53 százaléka 
tartja magát vallásosnak. A fenti cso
port 47 százaléka mindazonáltal elis
meri, hogy nem gyakorolja rendsze
resen vallását. Minden ötödik meg
kérdezett (az utóbbi csoportra vetít
ve) évente egyszer megy templomba, 
minden huszadik pedig havonta egy
szer. S a magukat vallásosnak tartó 
emberek mindössze 2 százaléka vesz 
részt vallási összejöveteleken heti 
rendszerességgel.

A fenti 47% fele ortodox keresz
tény, 4% müzlim, 0,4% katolikus, 
0,4% zsidó és 0,8% más valláshoz 
tartozik, pl. a Hare Krishna vagy más 
buddhista valláshoz. Érdekes megfi
gyelés volt, hogy a vallásos csoport
ban minden tizedik megkérdezett
nek problémát okozott hovatartozá
sának meghatározása. „Hiszek, de 
nem tudom pontosan, hogy kiben.” 
Az oroszok egyharmada ateistának 
vallotta magát, 13 százalékuk pedig 
nem tudta, mit válaszoljon.

A fenti beszámoló egy moszkvai 
napilap 1995 januári számában je
lent meg. Fel kell, hogy figyeljünk ar
ra, hogy a protestáns vallásokat meg

amelyet „egyéb” kategóriának ne
veztek. Számos oka lehet annak, 
hogy igen kevés orosz vállalja a pro
testánsokkal való azonosulást.

Olyan, hogy „protestáns” vallás, 
nem létezik, hanem az egy gyűjtő foga
lom. A legnagyobb orosz evangéliumi 
csoporttal, a baptistákkal való 
azonosítást pedig a korábbi kommu
nista rendszer torz propagandája mi
att nem vállalják szívesen (pl. az hí- 
resztelték, hogy a baptisták feláldoz
zák gyermeküket.)

Úgy tűnik, hogy ennek az évtized
nek az első felében rendezett nagy
méretű evangélizációs kampányok 
nem eredményeztek mélyreható for
dulatot az orosz emberek lelki életé
ben. A kezdeti pozitív reakciókat 
nem követték a gyülekezetté formá
lódás kötelező lépései. Az ortodox 
vallás mindent átható külsőségei, 
azok fontossága, látványossága 
alapvetően különbözik a protestan
tizmus elmélyedő, egyéni áhítatától. 
Ezért az orosz mentalitás figyelem- 
bevételével szükséges az evangéliu
mi gyülekezeteknek figyelmet fordí
tani a külsőségekre is: felismerhető 
templomokat, gyülekezeti központo
kat kell építeni, tudatosan kell javíta
ni a sajtóban való megjelenést, a 
könyvterjesztést, a protestáns öröm
hír megismertetését.

/

hogy a templom mellett új épület nő 
ki a földből.. Az új létesítmény még 
német viszonyok között is magas 
színvonalat képvisel, beosztása és 
méretei minden lelkész szívét meg
dobogtatnák.

Először a 30 négyzetméteres gyü
lekezeti termünket akartuk megna
gyobbítani, mert a gyülekezet „kinőt
te” -  egy-egy teadélutánon folyt a 
gőz a falon és az ablakon, és mozdul
ni nem lehetett. A Ceausescu-érában 
ezt „természetesen” nem engedé
lyezték. Itt vagyunk Brassó központ
jában, hogy nézne itt ki egy magyar 
egyházi központ. A fordulat után 
döntöttünk egy teljesen új épület 
emeléséről, melyet külföldről is tá
mogattak. Sokszor voltak olyan pilla
natok, hogy úgy éreztük: nincs to
vább! Az építőanyag-árak szédületes 
iramban emelkedtek. Aztán persze 
mindig sikerült megoldani az adott 
problémát.

Mi az épület beosztása és hogy áll 
ma az építkezés?

Az épület tulajdonképpen négy
szintes. Az alagsorban található a ka
zánház, a garázs és egy ifjúsági te
rem. Á magasföldszinten vannak a 
gyülekezeti helyiségek, hogy az 
idősebbeknek se kelljen sok lépcsőt 
mászniuk. Itt a 60 négyzetméteres te
rem már készen áll. Ezen a szinten 
kaptak helyet a hivatali helyiségek is: 
lelkészi hivatal, titkári szoba és espe- 
resi hivatal. Az első emeleten két 
szolgálati lakást alakítottunk ki, a 
mandzárdban pedig vendégszobákat 
szeretnénk, tusolóval és WC-vel. 
1996-ra ezek is készen lesznek, és 
20-30 személyt tudnánk egyszerre 
fogadni.

Gondolom, hogy így a magyar 
evangélikus egyház még jobban 
együtt tud működni az itteni magyar 
szervezetekkel.

Az új gyülekezeti termünkben 
tartja próbáit a Brassói Magyar da
lárda, s a kottáikat mi fénymásoljuk 
nekik, teljesen ingyen. Az Apáczai 
Csere János Egyesület videofilmét 
vetített itt március 15-e alkalmából, 
de helyet adtunk RMDSZ-gyűlésnek 
és író-olvasó találkozónak is. Emel
lett ki kell emelnem, hogy nagyon jó 
az együttműködés a különböző ma
gyar felekezetek lelkészei között.
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„Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az
egész földet!” Ézs 6 J .

VASÁRNAP Az egyháznak tehát egész Júdeábán, 
I Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, 
I az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével szám- 
I ban is gyarapodott. ApCsel 9,31 (Dán 9,17; Jn 3,1—8; Róm

11, 33-36; Zsolt 111). Szentháromság vasárnapján igénk 
I bepillantást enged az anyaszentegyház bölcsőjébe: mi 
I történt Pünsköd után? Az, hogy az egyház, születésnapja 
I után folyamatosan, számban is gyarapodott! Nem erősza- 
I kos térítések eredményeképpen, hanem „fentről érkező” 
I segítséggel. Igénk kulcsszava: „a Szentlélek segítségével.”

HÉTFŐ A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek 
I boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok prófé- 
I ta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hal- I lani, amit hallotok, de nem hallották. Mt 13,16-17 (Péld I 20,12; 4Móz 6,22-27; Péld 10,8-12). A  lelki vakság és a 
I lelki süketség valóságos Isten-csapása, rosszabb, mint a 
I testi fogyatékosság. Isten ótestámentumi népe is lelki vak- 
I ságban szenvedett, amikor nem ismerte fel és nem fogad- 
I ta el Jézusban az ő Messiását, és nem hallotta meg Jézus 
I tanításából, csodáiból a neki szóló üzenetet, hanem azt 
I elutasította. Aki viszont hittel meghallja és szívébe záija 
I Jézus szavait, s meglátja benne élete Megváltóját s követi 
I Őt, azt az embert mondja boldognak Jézus.

KEDD Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és 
I ismeretének mélysége! Milyen megfoghatatlanok az ő 
I ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai! Róm 11,33 I (Ézs 40,13; Zsid 2,1-4; Péld 11, 24-31). Pál leborul a 
I Szentháromság titka előtt. Mert azt megérteni, megfejteni 
I emberi elme nem képes, csak hittel lehet elfogadni és 
I leborulva imádni Őt. Sajnos, még a hívő emberek életéből 
I is sokszor hiányzik Isten imádata, az áhítattal teljes rá- 
I csodálkozás Isten titkaira!

SZERDA Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok 
I meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg,
I és békét adó szövetségem nem inog meg -  mondja 
I könyörülő Urad. Ézs 54,10 (Róm 5,1; Ef 4,1-6; Péld 14,

29-34). A hegyek és a halmok az állandóság, a változat- I 
lanság jelképei Isten teremtett világában. Ahol minden |  
múlandó és változó, a hegyek azonban méltóságteljesen, I 
mozdulatlanul állnak immár évmilliók óta. Csak valami I 
világméretű kataklizmának kellene történnie, hogy a 
hegyek is eltűnjenek helyükről. De Isten hűsége még 
akkor is megmarad. Ez érvényes az Újszövetség népére is!

CSÜTÖRTÖK Tkmás pedig így felelt: „Én Uram és én 
Istenem!” Jn 20, 28 (Ézs 35,4; lK or 12,1-6; Péld 
15,13-18). Ez is hitvallás! Nem kell szégyelnünk 
kishitűségünket, Urunk előtt bevallhatjuk „hitetlenségün
ket”, eléje vihetjük kételyeinket is, mert Ő ad szabadulást 
ebből is. Thmás vallomásában benne van a megdöbbenés, 
a meglepetés hangja. Bárcsak tamáskodó kételkedésünket I 
lába elé rakva, tudnánk mi is megrendült lélekkel így kiál- I 
tozni Hozzá!

PÉNTEK De az én Uram, az Úr, megsegít engem, ezért 
nem maradok gyalázatban. Ézs 50,7 (Mt 14,30-31; Ef 
1,3-14; Péld 16,1-7). Mennyit kellett Isten Fiának 
szenvednie, a keresztfán rettenetes kínok között meghal
nia, de a Golgotán is tudta azt, hogy minden látszat 
ellenére az Atya Őt ott sem hagyja el, hanem megsegíti és 
kimenti a gyalázatból. A hívő ember minden nap ebben a 
bizonyosságban élhet ma is, hogy az Úr megsegíti a Benne 
bízókat, kimenti övéit minden veszedelemből, még a halál
ból is.

SZOMBAT Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog 
hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és 
szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Jak 4,8 (Jer 
3,22; lTím 3,16; Péld 17,1-5,13-14). Nem Isten távolodott 
el tőlünk, mi kerültünk messze Tőle! Nem Isten hagyta 
magára teremtett világát, hanem mi hagytuk el az atyai 
házat, tékozló fiákként. Igénk arra biztat, ha ismét 
közeledünk Hozzá, Ő ott vár minket már az atyai ház 
kapujában, sőt elénk jön az Igében, az úrvacsora 
ajándékaiban, a bűnbocsánat örömhírével. „Tisztítsd meg 
szíved, Jeruzsálem népe, hogy megtartassál, mosódj hófe
hérre... ” (Ékv 460).

Szerdahelyi Pál
J

Csak ötig kell számolni..
Mt 5,13

Professzorunk mondta el a régi 
anekdotát. Két férfi érkezik a 
templomba istentiszteletre. Mind
ketten megállnak a padban, lehaj
tott fejjel. „Imádkoznak.” Az egyik 
pár másodperc után türelmetlenül 
löki meg társát: -  Ülj le már. Csak 
ötig kell számolni, a többi már 
képmutatás.

Ugye értjük: ez lesz a hitből, a val
lásosságból, ha már „ízét veszti”.

Nagytakarítás vagy költözködés 
során gyakran kerül sor a felesle
ges dolgok kidobálására. Egy mag
nó, ami már nem működik, egy 
kávéfőző, ami már használhatat
lan... Felesleges -  mondjuk, minek 
foglalja itt a helyet. Felesleges. 
Tényleg mit is jelent az, hogy „fe
lesleges?” Ami nem felel meg a 
céljának. Hogy tudunk bosszan
kodni az ilyesmin! Legyen az egy 
ceruzahegyező, amely életlen és 
csak kitöri a hegyet. Vagy orvos

ság, amely lejárt, már nem használ. 
Jézus az ízetlen sóról beszél. A  só 
amíg jó, ízt ad az ételnek és tartó
sítja.

Sokan kiábrándulnak a hitből. 
Amit maguk körül látnak a vallá
sos emberek életéből, az nem von
zó. „ízetlen” keresztyéneket lát
nak, akiknél Isten neve frázis és az 
imádkozás, templombajárás csu
pán babonás szokás. Amolyan kö
telességteljesítés. Öröm, békesség, 
szeretet épp úgy hiányzik belőlük, 
mint bárld másból. Legalább 200 
éve tart már az európai keresz- 
tyénség csődje, belső elerőtlene
dése.. Fokozatos elszakadás az 
egyháztól, hittől, Istentől.. Népraj
zos kutatók gyűjtik a régi falusi 
élet szép vallásos szokásait. Kará
csony, húsvét táján örömmel hall
gatunk ilyen előadásokat a rádió
ban. De mi köze ennek a mához? 
Muzeális dolog lett belőle.

Mi az ízetlen keresztyénség 
oka? A válasz János 15-ben így 
hangzik Jézus ajkáról: „Nélkülem 
semmit sem tudtok cselekedni”. Va
gyis a Jézussal való élő barátság 
nélkül ízetlen lesz a keresztyén 
élet. Ha Őt nem ismered, csak ide
jétmúlt koloncnak fogja látni csa
ládod, szomszédod, hogy vallásos 
vagy. Valami a múltból ittfelejtett 
értelmetlen szokásnak a 20. század 
utolsó éveiben.

Jézus maga mondja: az ilyen só 
már nem jó másra, kidobják és el
tapossák. Mindig megdöbbentő 
nekem, ha a lelkészi hivatalba va
laki elhozza Bibliáját, hogy neki 
már nem kell. Neki felesleges. 
Nem olvassa. De hisz ez szörnyű!

Ma is sokan keresik környeze
tükben a vonzó hitű, „jó ízű” ke
resztyéneket. Jézus erre kínálja a 
megoldást, amikor a megfáradt és 
megízetlenült tanítványait hívja: 
aki szomjúhozik, jöjjön énhozzám 
és igyék!

Gáncs Aladár

Mohából inda lett
Emlékezés Vadon Miklósné lelkészi munkatársra

tanú volt, szolgált, a legnagyobb 
prédikációt mondta el. írásaiból 
egy idézet:

Az Utász utca a Népstadion kö
zelében csendes utcácska. Neve 
néhány közeli utcával együtt az itt 
valamikor működött katonai léte
sítményekre utal.

A kőbányai gyülekezet második 
istentiszteleti helye a Népliget kö
zelében a Vajda Péter utcai temp
lom, amely egy első világháborús 
katonai kórház barakképületéből 
lett kialakítva.

Kb. 40 évvel ezelőtt a Vajda Pé
ter utcai -  akkor Simor utcai -  
gyermekbibliaköri csoportba egy 
kislányka jelentkezett: Kömyei Jo
lika. Kitűnt, hogy az Utász utcá
ban lakik. Azután éveken át min
den vasárnap gyalog tette meg a 
közel másfél kilométeres utat oda 
és vissza, mivel akkor még nem 
közlekedett errefelé trolibusz vagy 
autóbusz.

Jolika egy alkalommal részt vett 
egy színpadi jelenetben is, ahol a 
virágok között ő a moha szerepet 
kapta. Jelentéktelen növény, de az 
erdőben eltévedtek részére a fák 
törzsén megülő moha életmentő 
lehet, hiszen irányt mutat. -  
Kömyei Jolika élete később na
gyon küzdelmes lett, az átlagnál 
nehezebb terheket kellett viselnie.

Egyre inkább szolgálni akart. 
Már nem fiatalon, megtámadt 
egészséggel, sok gond, nehézség 
közepette hozzálátott a teológiai 
tanulmányokhoz. Arra számított, 
hogy nyugdíjasán életét teljesen a 
szolgálatnak szentelheti. Ekkor 
már a budavári gyülekezet tagja 
volt legalább két évtizede, ahol a 
lelkészek, énekkari tagok, barátok, 
a gyülekezet szeretete vgtté körül.

Jolika több helyen is szolgált, 
utoljára Kőbányán 1994 júliusá
ban. Már nagy beteg volt és rövi
desen kórházba került. Betegsége 
elhatalmasodott rajta, az elkövet
kező hónapokban sokat szenve
dett. És ekkor mohából inda lett. 
Inda, amely körülölel és kapaszko
dik. Jolika egyre ragaszkodóbban 
kapaszkodott Jézusba. Csak Őróla 
akart tudni és hallani. Rakosgatta, 
olvasgatta a kapott igéslapokat. 
Tanú lett a halálos ágyon. Ereje 
napról napra fogyott, de remény
ségét nem vesztette el.

Sokan látogatták, mindenkihez 
volt egy jó szava, érdeklődő kérdé
se.

Lelkipásztora és édesanyja kö
zösségében tartották az utolsó 
csendes áhítatot, amelytől teljesen 
megnyugodott. Utolsó szavai ezek 
voltak:....milyen jók hozzám, sze
retem  őket”... Megköszönte a 
nővérek szolgálatát. Azután mint 
egy gyermek elaludt Mestere ölé
ben.

Vadon Miklósné, Kömyei Jolán

„Maradj velem, amig szívem végsőt 
dobban,
Am ig színed elé eljutok,
Fogjad a kezem és ne hagyj el,
A m int ígérted: Ne félj, veled vagyok

Köszönöm, hogy velem jársz az úton 
Mert az ú t tövises és meredek 
szeretnék mindig Veled járni 
S  szolgálni neked -  amig lehet, 
amig engeded”.

K .I.

ZENÉS ÁHÍTAT
a csepeli evangélikus templomban, 

június 11-én, du. 5 órakor. 
Műsoron: Viadana, Josguin, 

Gasparíni, Sweelinck, Purcell, 
Händel, M. Haydn, Sibelius, Liszt 
és Kodály kórusművei, valamint 

spirituálék, orgonaművek. 
Énekel a XVII. kerületi 
Dózsa Művelődési Ház 

Liszt Ferenc vegyeskara. 
Vezényel:

Menyhártné Barna Zsuzsa. 
Orgonái: Dinnyés Soma 

Igét hirdet: Lehoczky Endre 
A  belépés díjtalan.

Megnyílt a Cserkészgyűjtemény
1989-ben ú jjáalaku lt a M agyar Cserkészszövetség és m ost lehetőség nyűt a rra , hogy 

a  szövetség keretében megnyílhatott a  Cserkészgyűjtemény és könyvtár.
Megnyílt az első kiállításunk is, amelyet Gyökér István cserkésztiszt, tú ra tá rsu n k  

„Cserkész-képeslap gyűjteményéből” á llítottunk össze. A kiállításokat negyedéves 
nyitvatartással m utatjuk  be, mqjd azokat újabb dokum entum okkal cseréljük fel. A 
kiállítás megtekinthető a  M agyar Cserkészszövetség székházában, Budapest, n . ,  
Tömörkény u. 3/a. sz. a la tt hétfőn és csütörtökön 16-18 ó ra  között. A belépés d íjtalan. 
Ugyanekkor a  helyszínen való olvasásra cserkészkönyvek is kölcsönözhetők.

K éijük  mindazokat, akiknek cserkészdokumentum van birtokukban és felaján
lanák a  gyűjtemény részére, a  fenti napokon tegyék meg. Előzetes időpontegyeztetés a 
17-60-084 számú telefonon. M inden cserkésztárgyú újságot, könyvet, jelvényt, zászlót, 
ruházatot, táborozási felszerelést, fényképet köszönettel átveszünk.

Bokody József

A VASÁRNAP IGÉJE
A NAGY Ő
E f  1 ,3 -14

Csak szerelmesek beszelnek így 
párjukról, meghitt kapcsolatukról, 
ahogyan itt Pál vall a Szenthárom
sághoz fűződő viszonyáról.

Ha az ember számára valami 
feltárulhat a Szentháromság titká
ból, akkor az egyedül az élő Isten
nel való „szerelmi” közösségben 
lehetséges. Ebből az alapállásból 
érthető meg az, amit az apostol ír 
az efezusi gyülekezetnek. Isten a 
nagy O Pál számára. Ebben a 
bevezető szakaszban tizenegyszer 
olvassuk ezt a sokatmondó név
mást. Kívülállók vagy finnyás „ke
resztyének” számára túl barokkos, 
túl belterjes, nehezen érthető, 
amit Pál mond. No de nem is hét
köznapi eseményről akar beszélni, 
hanem egy páratlan KAPCSO
LATRÓL vallani. Olyanról, amely 
teljesen átjárja, betölti, minden 
gondolatát fogva tartja. Nem tud 
másról beszélni és Róla csak így 
tud. Ilyen szerelmi vallomások ma 
is születhetnek, mert a vallomást 
szülő kapcsolat kezdeményezője 
maga a Szentháromság.

Csodálatos azt látni, Isten men
nyi mindent megtesz azért, hogy az 
ember élete a Vele való közösség
ben teljesedjen ki. Isten számára 
az ember a nagy 0 . Az az ember, 
aki számára Isten teljesen idegen 
lett, aki számára Isten legjobb 
esetben is csak eszköz lehet. Örök
kévaló szeretettel szeret minket, 
függetlenül gondolkodásunktól, 
hitünktől, Hozzá fűződő érzel
meinktől.. Egyszerűen önmagunk 
miatt szeret. Ugyanide eljutni ne
künk Vele, a KAPCSOLAT legna
gyobb mélysége. Szeretni a Szent- 
háromság egy igaz Istent, egysze
rűen Önmagáért. Szeretni azért, 
amit tökéletesen megtett értem, és 
szinte nem törődve azzal, mit fog 
ezután tenni. Vele mindegy. Csak 
Vele történjen minden az életem
ben.

Vele, aki az értelmünkkel fel 
nem fogható múltban a világ te
remtése előtt már kiválasztott. 
Amikor évtizedek hiábavaló, értel
metlen bolyongásnak tűnnek és az 
egész életünket elrontottnak gon
doljuk, akkor Hozzá érve, Hozzá 
térve egyszercsak még a rossz, még 
a fájdalom, még a szenvedés értel-

mét is megláthatjuk. Nem arra vá
lasztott Isten, hogy szükségszerű
en újra és újra vétkezzek, hanem, 
hogy magához hasonlóan szentté 
tegyen.. Sőt örökös társává. Fiává. 
Annak minden lelki áldásával. Egy 
árvaként felnövő gyerek nagyon 
gyakran felnőtten is képtelen az 
önálló életvezetésre. Nem tanul
hatja meg az életet, mert ez csak 
igazi tartalmas szülő-gyermek 
kapcsolatban sajátítható el.

Mi valamennyien Isten fogadott 
árvái vagyunk. Tőle igazán megta
nulhatjuk az életet a legapróbb 
mozzanatokig.

Drága ára volt az örökbefoga
dásnak. Isten egyetlen igazi Gyer
meke árva lett értünk. Istentől el
hagyott lett, hogy nekünk ne kell
jen átélni az istennélküliség pokoli 
árvaságát, hogy ne legyen a bűn 
örökké hatalom, hanem a bűnbo
csánat legyen a legnagyobb hata
lom.

A  Szentháromság Isten ezt tette 
értünk. Ebben tárulkozik fel előt
tünk. Nem akar elrejtőzködő Isten 
lenni, aki titkolózik előttünk. 
Krisztusban felfedi magát úgy, 
hogy mi valóságosan megismer
hetjük Őt. A  Róla szóló beszéd, az 
Ú r Jézus prédikálása ezért ma is 
az egyedül értelmes beszéd. Más 
beszéd lehet, hogy nemesíti idekö
tött hetven-nyolcvan esztendőn
ket, de képtelen örök életet, üd
vösséget ajándékozni.

Hívővé az válik, aki erre a „sze
relmes” hívogatásra válaszol. Aki 
igent mond rá, mind boldog je
gyes. Aki Szentlélek által Krisztust 
Úrnak, Istent Atyának vallja. Aki 
megigézett szerelmesként a Szent- 
háromság Istenről így beszél. A 
nagy Ő!

Verasztó János 

IMÁDKOZZUNK!

Köszönjük Neked titokzatos Szenthá
rom ság, hogy feltárulkozol előttünk!!

Köszönjük Atyánk, hogy Tőled szár
mazunk!

Köszönjük Ú r Jézus, hogy visszavásá
ro ltál m inket az Atyának!

Köszörűjük Szentlélek, hogy bennünk 
lakozol!

Legyen ezért a  m agasztalás és a  dicsé
re t egyedül^ a  Tied Szenthárom ság egy 
igaz Isten! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. Június I l 

ii. Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Szebik Imre; du. 7. Häretischer 
Károly; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. 
Csepregi Zsuzsanna; Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, □. Ördög
árok u. 9. de. 9. Szitás Attila; de. fél 11. Szilas 
Attila; Békásmegyer, ü l .  Víziorgona u. 1. 
Verasztó János; Csillaghegy III. Mátyás kir. 
u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, III. Dévai 
B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV. 
Leibstück Mária u. 36-438. de. 10. Blázy 
Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér 
Károly; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Peter; du. 
4. szeretetvendégség; VII. Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. (or
gonazenés áhítat) Szirmai Zoltán; VIII. 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; v m . 
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 Thmás; IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 1. 
de. fél 11. Fabiny Thmás; X. Kerepesi út 69. 
de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld, XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy 
Erzsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; 
du. 6. Szeverényi János; XI. Németvölgyi út 
138. de. 9. Szeverényi János; Budahegy- 
vidék, XII. Thrcsay V. u. 1. de. 9. (úrv.) 
Kőszeghy Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy 
Thmás; du. fél 7.; 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. de. fél 10. dr. Szabó Lajos; 
Pestújhely, XV. Templom tér de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, Nagytemplom, XV. 
Régifóti út 73. de. 10. Szabó István; 
Rákosszentipihály, XVI. Hősök tere de. 10. 
dr. Karner Ágoston. Cinkota, XVI. Batthyá
ny I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyás
föld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky 
János; Rákoshegy, XVII. Thssedik S. tér de. 
9. (úrv.) Fűké Szabolcs; Rákoskeresztúr, 
XVH. Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVH. Gózon Gy. u. de. 11. Fűke 
Szabolcs; Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth 
tér 3. de. 10. Brebovszky János; Pestszent- 
imre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. templom) 
de. háromnegyed 8. Brebovszky János; 
Kispest, XIX. Templom tér. 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; XIX. Kispest, Hungária ú t 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. (úrv.) 
Solymár Gábor; Budaörs, Ref. Imaház de. 9. 
Solymár Gábor.

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN 
az o ltá rterítő  színe: fehér. A délelőtti 
istentisztelet o ltári igéje: M t 28,16-20; az 
igehirdetés alapigéje: E f 1,3-14.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK” cím
mel evangélikus félóra lesz a  M agyar 
R ádió  K ossuth  adó  hu llám hosszán  
jú n iu s 12-én hétfőn 1330 órakor. Előtte 
evangélikus ko rá lb em u ta tó  ugyanott 
13.20 órakor.

EVANGÉLIKUS IST E N T ISZ TE LE 
TET közvetít a  M agyar R ádió a  Kossuth 
adó hullám hosszán jú n iu s  18-án, vasár
n ap  de. 10.05 ó ra k o r Sopronból az 
evangélikus tem plom ból. Igét h ird e t 
Szimon János lelkész..

EVANGÉLIKUS R Á D IÓ M ISSZIÓ :
18.00-tól, a  41 m-es rövidhullám on, 7355 
kHz

jú n iu s  10. szom bat: M issziói H íradó 
jú n iu s  11. vasárnap: Fábry  István áh í

ta ta .
Levelezési cím: E vangélikus R ádió

misszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELET A MÁTRÁBAN 
Bagolyirtási Názáret-templomunk- 

ban október 1-ig minden vasárnap 
de. 11 órakor istentiszteletet tartunk. 
(Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai 
u. 7-9. Tel.: 06-37-376-483) Szeretet
tel várjuk kiránduló és üdülő testvé
reinket.

Fébé Evangélikus Diakonissza 
Egyesület

A Budavári Egyházközség értesít 
mindenkit, hogy a nyári időben, június 
11-től augusztus 27-ig a vasárnap esti 
istentiszteletek a Bécsikapu téri temp
lomban 19 órakor kezdődnek.

Ugyanebben az időszakban a Szilá
gyi Érzsébet fasor 24. sz. alatti kápol
nában a reggeli istentiszteletek idő
pontja fél 9.

„Szerdahelyi Pál nyug. evangélikus 
lelkész és felesége, az idei Országos 
Néprajzi és Nyelvjárási pályázaton, ,A  
somogydöröcskei német nyelvű evan
gélikus egyházközség személynév-mo
nográfiája, 200 esztendő anyakönyvi 
adatainak tükrében” című kétnyelvű 
tanulmányával IV. díjat nyert.”

BUDAPEST-FASOR
A Fasori Evangélikus Egyházközség 

és a Magyar Nemzeti Múzeum Baráti 
Köre jótékony célú egyházzenei áhíta
to t tart a Magyar Nemzeti Múzeum 
Alapítvány javára június 11-én, vasár
nap du. 6 órakor a fasori evangélikus

templomban (Városligeti fasor 17.). 
Orgonái: Ella István orgonaművész, 
közreműködik Bodonyi Katalin ének
művész, Ella Dániel oboaművész. Igét 
híredet: Szirmai Zoltán esperes.

NAGYSIMONYI
A gyülekezet felújíttatta orgonáját. 

A  hálaadó istentisztelet június 25-én, 
vasárnap du. 4 órakor lesz, melyen az 
igehirdetés szolgálatát Szebik Im re 
püspök végzi. A presbitérium ezúton 
köszöni meg az adományokat.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája június U -én vasárnap 
este: Imádkozzunk a bűncselekmények 
áldozatainak hozzátartozóiért, hogy 
gyászuk, fájdalmuk ne a vak gyűlölet, a 
bosszúvágy börtönébe záija lelkűket.

Katechetikai Szeminárium 1995-re 
pótjelentkezés még lehetséges. Idő
pont: július 3-8-ig, a Teológiai Akadé
mián. A jelentkezéseket Zászkaliczky 
Pálné címére (Teológus Otthon 1147 
Lőcsei út 32.) kéijük 1000,- Ft egyide
jű  küldésével. Ez a részvételi díjba 
(3650,- F t beleszámít. Program: de. 32 
előkészítő az ApCsel könyvéből, veze- 
tő je T a k á c sn é  K o v ácsh ázy  Z elm a 
lelkésznő. Du. 32 előkészítő hazai 
protestáns egyháztörténetből, vezető
je: Solymár Gábor lelkész. A részt
vevők gazdag norvég evangélikus 
flanelográf szettet kapnak ajándékba. 
(Akik nem tudnak részt venni, de sze
retnék megkapni, igényüket Havasi

Johannita segítség a Siló Otthon építőinek
A FÉBÉ DIAKONISSZA EGYESÜLET Siló Otthonának létesítési munkái 

1990-ben kezdődtek. Az Evangélikus Életben tájékoztattunk a tervekről, az ön
kéntesekkel megindult bontási és tereprendezési „műszakokról”, az építkezés ha
ladásáról, amelynek eredményeképpen 1994 májusában hálaadó ünnepség kere
tében került átadásra a mintegy 80 millió forint értékben elkészült épületegyüttes. 
Itt másfél éve megkezdődött a közösség működése. Az igazi kibontakozás azon
ban csak az utolsó, hatodik épület elkészülte után várható, amikor saját helye lesz 
a terápiás foglalkozásoknak, a munkavégzésnek, megnyugtató lesz a raktározás és 
az otthon létszáma elérheti a tervezett optimális 16-18 főt.

A befejezéshez még jelentős anyagi befektetésre van szükség. Nagy örömöt 
okozott a FEBÉ tagságának és természetesen a Silóban alakuló diakóniai szolgál
tatásokra várakozóknak, hogy április 24-én Túrmezei Erzsébet és Madocsai Mik
lós aláírhatott egy megállapodást 25 0000 dolláros támogatásról a JOHAN- 
NITAREND MAGYAR TAGOZATÁNAK kommendátorával, a Franciaország
ban élő Vermes Lászlóval. Ezt az összeget a johanniták az amerikai ARCANA 
Alapítványtól szerezték meg a SU6 Társasotthon befejező munkálatainak fedeze
tére.

Kálmán lelkésznél jelentsék be: 1183 
Budapest, Kossuth L. tér 3.)

SZÜLETÉS
Baranyayné Rohn Erzsébet és Bara- 

nyay Csaba lelkészéknek május 29-én 
harmadik, Borbála nevű gyermekük 
született.

Hévízen idősek bentlakásos ápolása, gon
dozása gyógyfürdőkezelésekkel, átmeneti el
helyezést is biztosítunk. 06/83/371-401 este 
06/83/371-501

„34 éves, felsőfokú végzettséggel ren
delkező fiatalember intelligens hölgyet ke
res, akivel 1-2 gyermeket szeretetben felne
velhetne.” Jelige: Győr-Sopron megye.

Gyermekügyeletet vállalnék Ausztriában 
vagy Ném etországban, július-augusztus 
hónapban. Evangélikus, egykori „fasori 
diák”, ma kommunikáció szakos főiskolai 
hallgató vagyok, szeretem a gyermekeket. 
Középfokú nyelvvizsgám van. Jelige: nyelv- 
tanulás.

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  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.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban 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 
m eg é s  nem adunk visszal

HAZAI ESEMÉNYEK
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A hit olyasmiről való meggyőződés,
_______  amit nem látunk,
sőt aminek talán az ellenkezőjét látjuk.

L u th e r

HETVENÖT ÉVES AZ ÉLIM
1920. május 1-jén kezdte meg működését Nyíregyhá

zán az ÉLIM Gyermekotthon. Akkor még a város külte
rületén volt az a tanya, melyet Soltész Gyuláné Somogyi 
Aranka adott mozgássérült leányok otthonául. Szokol 
Ilona diakonissza testvér majd 60 éven keresztül vezette, 
ez idő alatt lassan gyarapodott, növekedett az otthon. 
1934-től a FÉBÉ otthona volt, majd a feloszlatás után az 
Országos Egyház vette át. Egészségügyi Gyermekotthon
ként szerepel intézményeink sorában. Az otthonban 
mintegy 40 értelmi fogyatékos fiatalt gondoznak húszán. 
Ma már, a város terjeszkedésével az Otthon szinte a 
belváros közelében éli életét.

Május 20-án tartották a 75 éves megemlékezést, a 
hálaadás jegyében. Ez alkalomból meglátogatta az ott
hont Szebik Imre az Északi Egyházkerület püspöke, aki 
egyben a diakóniai intézmények felügyelő püspöke is. Az 
Elim kápolnájában tartott istentiszteleten a ház lakóin 
kívül sokan jelentek meg a szomszédos gyülekezetekből, 
de távolabbról is. Magyar László lelkész, az otthonJelen
legi igazgatója köszöntötte a népes gyülekezetét. Öröm
mel üdvözölte az egyik első lakóját, Herbert Erzsébetet, 
aki eljöhetett erre a hálaadásra. Hálaadó megemlékezés 
jegyében szólt az Otthon megtett útjáról. A kezdetkor két 
szoba-konyhás lakásból mára több épületből álló, mo
dern, komfortos otthona lett a rászorulóknak. Volt idő, 
amikor nagyon nehezen tudták megszervezni és vezetni 
az életet. Volt, amikor a munkások nem kaptak fizetést, 
de kitartottak az ínséges időben is, mert azt vallották, 
hogy „a gondozottak szeretete a fizetés”.

Az istentisztelet szolgálatát Magyar László igazgató-lelkész, 
Szebik Imre püspök és Bozorády Zoltán esperes végezte

Az otthonnak mindig az egyházi, gyülekezeti keret 
jelentette a legbiztosabb hátteret. A nyíregyházi evangéli
kusok szeretete természetbeni és anyagi segítségben a 
múltban is, ma is biztonságot jelent, nem különben erő
forrás sokak imádsága az itt folyó munkáért. Különösen 
jó légkört biztosít a lakók számára, hogy a kápolnában 
vasárnaponként a gyülekezetben ott ülhetnek ők is, mint 
odatartozók. így a gyülekezet tagjai sem felejtik el, hogy 
felelősséggel tartoznak az otthon lakóiért, de a leányok 
is kapnak szerető barátokat, olykor „pótmamákat” a 
gyülekezet tagjai közül.

Az istentisztelet előtt az otthon dolgozói és gondozot
tal közül néhányan kis „irodalmi színpad” keretében 
mutatták be, hogy itt a lelki és testi gondoskodás mellett 
a szellemi képességek fejlesztése is fontos. Aki ilyen fo
gyatékosok között járt már, tudja, milyen óriási erőfeszí
tést, pedagógiai munkát jelent az, hogy ők megtanulja
nak egy-egy verset, elénekeljenek egy-egy éneket. Ebből 
adtak bemutatót ezen a délelőttön.

Szebik Imre püspök a 77. zsoltár 12-16 versét válasz
totta igehirdetése alapigéjéül. Ez a zsoltár vezette a hála
adó emlékezést. Az Isten előtt való emlékezés nem nosz
talgikus, mert Isten tetteire emlékezik, mindig hálaadás 
jár vele együtt és magában hordozza a jövő ígéretét is. 
Isten látja minden bűnünket és hitetlenségünket, de ezzel 
együtt megajándékoz, a bűnből is életet tud kihozni. 
Ezzel a tettével ébreszt hálát bennünk. A hála és megelé
gedettség boldogságot teremt, míg az engedetlenség bol
dogtalanságot. Itt most boldogok vagyunk. Emlékezünk, 
Istent látjuk, nincs olyan nagy, mint 0 . Szól az evangéli
um, hogy ő  is emlékezik reánk!

Számos köszöntés is elhangzott, Bozorády Zoltán espe
res az itt folyó munkának Isten előtti értékét emelte ki. 
Csizmazia Sándor a Budai Sarepta Szeretetotthon igazga
tója a testvérintézmény köszöntését hozta és kívánta, le
gyen sok olyan élet, melyből folyik és árad az Isten szerete
te. Szabó Gyula, az egyházmegye korábbi esperese az áldás

Az Élim Otthon dolgozóiból és gondozottaiból alakult irodal
mi színpad résztvevői

fontosságát hangsúlyozta, mert ahol nincs áldás, ott kez
dődik a pokol. Usz István ortodox parókus az itteni mun
ka értékét, áldását abban látta, hogy a máshol „használha
tatlan” embernek tartott gyermekekkel így lehet együtt 
élni. Az imádság értéke minden forintnál nagyobb.

Az ünnepség után megtekintettük az otthont. Valóság
ként tárult elénk, amit a kapott szórólapon olvashat
tunk: „a lányok maguk segítenek az otthon tennivalói
ban, a műhelyben megtanultak kis szőnyegeket szőni, 
különféle ajándékokat kötni, készíteni. Célunk, hogy az 
otthon lakóinak élete, lehetőségeink szerint a legnormáli- 

• sabb és változatos legyen... Gondozattjaink felnőtt ko
rukban is otthonunkban maradnak. Tudjuk, milyen fon
tos, hogy az otthon számukra örömet és biztonságot 
jelentsen. Ezért az ÉLIM-ben nagy családként élünk...” 
Erinek tanúbizonyságát is láttuk. Az egyik teremben kis 
kiállításon mutatták be azokat a tárgyakat, melyek a 
műhelyben készültek.

Ünnep volt az otthon életében a jubileumi megemléke
zés, de hisszük, hogy ennek üzenete elkíséri lakóit a 
hétköznapokba is, és Isten szeretete ad továbbra is erőt 
a „nagy családnak.”

Tóth-Szöllős Mihály

Meghalt Carl Mau, a LVSZ volt 
főtitkára

Március 31-én, hosszabb betegség után 72 éves korában 
elhunyt Des Moinesban (USA, Washington állam), április 
7-én temették el ugyanott. A főtitkár egyházunknak nagy 
barátja volt, többször járt hazánkban. Az 1984-es világgyúlés 
idején is ő volt a főtitkár, aki vezette a gyűlést. Istennek legyen 
hála szolgáló életéért!

MEGHÍVÓ
Isten iránti hálával értesítünk minden egykori és mai 

óbudai testvérünket, valamint minden érdeklődőt, 
hogy templomunk fennállásának

HATVANADIK ÉVFORDULÓJÁRA 
a templom belső terének felújítása elkészült.

1995. június 18-án de. 10 órai kezdettel
HÁLAADÓ ISTENTISZTELETET TARTUNK, 

melynek szolgálatát
SZEBIK IMRE 

püspök végzi.
Ezt követően ünnepi közgyűlésen mondunk 

köszönetét mindazoknak, akik e nagy munka 
elvégzését adományaikkal és munkájukkal lehetővé 

tették.
A templom renoválása költségeinek biztosítására 

alapítványt hoztunk létre. Szeretettel kérjük, hogy 
akinek módja és lehetősége van, adományával 

szíveskedjen segítségünkre lenni. Bankszámlánk 
száma: Erős Várunk Alapítvány, Budapest Bank Rt, 

Óbudai Igazgatóság: 210-17104 (Kérésre szívesen 
küldünk befizetési csekket.) *

Erre az ünnepi alkalomra tisztelettel és szeretettel 
hívja és várja

AZ EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA

Az egyoldalúság veszélye
A hívő, keresztyén embernek is 

feladata a gondolkodó helyzet- 
elemzés. Pl. korunk szellemi-lelki 
állapota felett, mely a sötét végzet 
komor felhőjével lengedez felet
tünk. Nem vészmadár hangja ez, 
csupán aggódó elgondolkodás dol
gainkról Isten színe előtt. Most 
csak egyetlen aspektust kívánunk 
nagyító alá venni és a keresztyén 
gondolkodásunkat serkentően 
szóvá tenni.

Egy rövid teológiatörténeti és 
tömör dogmatikai bevezetés szük
séges hozzá. A lutheri teológia kö
vetkezetesen és határozottan meg
különbözteti egymástól Istennek a 
teremtésben megnyilvánuló jósá
gát és a megváltásban kifejezésre 
jutó kegyelmét. Ebből következik 
az is, hogy dogmatikai különbség 
van a „regnum Civile” (világi biro
dalom, uralom) és a „regnum 
Christi” (Krisztus birodalma, or
szága, uralma) között. A platoni- 
kus szellemben gondolkodó kö
zépkori teológia a kettőt állandó
sultán összekeverte és egybemosta. 
Sőt az evilági országlást mintegy 
mellékesnek, lényegtelennek, ér
téktelennek tartotta, s ezzel az ér
tékét alaposan leszázalékolta. így 
lett ebből a világból „siralom
völgy”, amelyben egyetlen cél le
hetséges : innen szabadulni. így kö
zépkori egyház és teológia ennek a 
látható világnak semmiféle értéket 
nem tulajdonított, ezzel lényegé
ben a mindenható Isten látható te
remtését, azaz ezt a teremtett való
ságot értékelte le. Az Ágostai Hit
vallásunk XVI. része a teremtett 
valóságnak ezzel a leértékelésével 
száll szembe, amikor jónak nevezi 
Isten alkotásait (bona opera Dei). 
Szó van itt az államról, a gazdasági 
életről, a házasságról és a munká
ról. A teremtett világ Istentől ka
pott rendjeként tartjuk mindezt 
számon. A reformáció újra vissza
adta az értékét és jelentőségét 
ezeknek a teremtésbeli rendeknek. 
Vagyis ennek a látható világnak is 
megvan a maga saját és sajátos 
értéke, rendeltetése, s a feladatunk 
nem a világ megvetése, hanem mű
velése, nem a világtól való menekü
lés, hanem a keresztyén evilágiság.

Szép és értékelendő az a folya
mat, ahogy a teremtett valóság 
visszakapta az önálló értékét, hi

szen nagyon komoly isteni szelle
miség, lelkiség nyilvánul meg a 
Szent Biblia első lapjain, ahol a mi 
látható valóságunk teremtéséről 
olvashatunk hajdan megfogalma
zott hitvallás formájában. A refor
mációnak köszönhetően nem érté
keljük le tehát ezt a világot és éle
tet, nem nevezzük siralomvölgy
nek, teológiai értelemben értékel
jük az államot (mint szervezetet), 
a házasságot, a munkát, a gaz
daságot, mint teremtésbeli ren
deket.

Ám közben jelentős szellemtör
téneti fordulat következett. Ha túl
zott egyoldalúság fenyegette a pla- 
tonikus szellemű középkori teoló
giát, mely szerint tehát ezt a vilá
got szinte semmire sem lehet érté
kelni, legfeljebb kerülendő sira
lomvölgynek, akkor a nagy veszély 
manapság, korunkban egészen 
másban mutatkozik meg. Gyakor
ta még keresztyén körökben is át
estünk a másik oldalra, hogy a reg
num Christi-t, Krisztus valós és 
eljövendő országát értékeljük alá, 
nem véve igazán komolyan, hogy 
nemcsak ez a látható, érzékelhető 
világ van a maga nagyra értékelen
dő teremtésbeni rendjével. Ha a 
középkor végén azt kellett hangsú
lyozni, hogy ennek a teremtett vi
lágnak is megvan a maga értéke, 
akkor ma a hangsúly eltolódott 
abba az irányba, hogy a nem látha
tó valóság létét is elismertessük, 
hogy kísérletet tegyünk a lelki látás 
tágítására. Nemcsak ez a fizikai 
valóság létezik!

Hivatkozhatnék felmérésekre, 
olvasmányaimra, emberekkel foly
tatott beszélgetéseimre, ám aligha 
kell bizonygatnom ezt a gondolko
dásbeli beszűkülést, mely csak an
nak elismerésére hajlandó, amit a 
saját érzékszerveivel regisztrál, sok 
esetben még arra sem. Olyan gyü
lekezetben szolgálok harmadma- 
gammal, ahol rengeteg a különféle 
kazuálé (keresztelés, esküvő, teme
tés), azaz igen számos alkalom 
adódik a négyszemközti, bizalmas 
beszélgetésre. Nagyon sokszor 
élem meg úgy ezeket a beszélgeté
seket, mintha színekről tartanék 
előadást sajnálatos módon színva
kok előtt. M intha elveszett volna 
az a kíváncsi nyitottság, amely 
mégis esélyt adna -  minimum el

méletileg -  a láthatatlan valóság 
létezésének. Elvesztették a legtöb
ben érzéküket a láthatatlan való
ság iránt, amely egyelőre láthatat
lan a számunkra.

A gondolkodás beszűkülése: ez
zel a beszűküléssel azonban -  lé
lektani tény -  egy új fajta embertí
pus kialakulását figyelhetjük meg 
egy ideje. Nevezhetjük egydimen
ziós embernek, aki csak ezt a vilá
got látja és ismeri el valóságnak. 
Ennek pedig egészen konkrét, élet
viteli következményei vannak. 
Amit itt és most nem szerzek meg 
és nem érek el, azt akkor soha töb
bé! Az elszalasztott lehetőségek 
visszahozhatatlansága nyomasz
tóan hathat -  tudat alatt is -  arra 
az emberre, aki csak ebben a világ
ban képes gondolkodni.

Nagy veszély tehát ez a szellemi 
egyoldalúság! A középkorban az 
volt a veszély, hogy ezt a látható 
világot értékelték le, s vették fél
vállról, ezzel elvesztve ezt az életet, 
hiszen nem merhették azt felszaba
dultan élni, s aki ezt nem meri Is
tentől kapott felszabadultsággal 
élni, elveszti azt. Igen ám, de ami
kor csak erre az életre áll be a gon
dolkodásunk iránytűje, akkor meg 
nem készülünk arra a másik való
ságra. Túlértékeljük ezt a látható 
világot, a láthatatlant pedig érté
kelni sem tudjuk, s életünk vitelét, 
menetét semmilyen módon sem 
határozza meg az örök cél, így 
megnyerve a világot, amazt veszít
jük el. S közben még az is egy 
fájdalmas kérdés, hogy tkp. mit 
is nyertünk nagy világnyerésünk
kel? De sokszor derült már ki, 
hogy inflálódó hulladékot is 
alig.

Vizsgáljuk tehát felül a gondol
kodásunkat, hogy rátalálhassunk 
az evangéliumi viszonyulásunkra 
ehhez a világhoz, de úgy, hogy az 
örök világ, az Isten láthatatlan vi
lágának a valósága se essen ki a 
szívünkből, s gondoljuk át ama 
helyzetünket, hogy mi két világ 
polgárai vagyunk egyszerre, s 
egyik státusunkat sem lehet kiját
szani a másikkal szemben.

Ribár János

Lapzárta után kaptuk a hírt: 
D. Ordass Lajosné Kimer Irén, Or- 
dass püspök özvegye június 3-án 
Budapesten elhunyt. Temetése jú
nius 28-án, szerdán de. 11 órakor 
lesz a Farkasréti temetőben.

Egyházi napok Hamburgban
„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, 
és hogy mit kíván tőled az Úr!"

Mikeás 6,8

Az Egyházi Napok (Kirchentag) rendezvényét kétéven
ként tartják a német evangélikusok. Legutóbb Münchenben 
volt 1993-ban -  erről bőséges tudósítást adtunk lapunkban 
is. Most az északi német Hansa-város: Hamburg kapta a 
rendezés jogát. Június 14-18 között az egész város területén 
folynak a különböző események. A megnyitó istentisztelet a 
városháza előtti téren lesz, de egyidőben a város több temp
lomában és sportcsarnokokban, művelődési házakban tarta
nak megnyitó istentiszteleteket. Az egész ország lelkészeit, 
teológusait mozgósították és bevonták a szolgálatokba. Ifjú
sági és felnőtt énekkarok, fúvós- és hangverseny zenekarok, 
orgonahangversenyek, színházi és más rendezvények egészí
tik ki az ötnapos együttlétet. A záróistentisztelet a város 
nagy stadionjában lesz 18-án, vasárnap délelőtt. Hétközben 
a napok mindig bibliaórákkal, meditációkkal kezdődnek 
számos templomban és csarnokban, délelőtt általában mai 
kérdésekkel szembesülnek a hallgatók, ezeket a témákat 
teológusok és tudományos szakértők tárják a hallgatók elé. 
Lesz egy pavilon, melyben különböző egyházak és egyházi 
egyesületek mutatják be munkájukat, életüket. Ebben a sor
ban mi is részt veszünk kiállítási anyaggal.

Hamburg

Es ist Dir

was 
gut ist

26. Deutscher 
Evangelischer 
Kirchentag
14.-18.Juni m 95
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Már megint én! Ha Kati csinálja ugyanezt,
őt nem szidják meg érte.
Tudom, ő még kicsi, neki még meg kell
tanulni a jó és a rossz közti különbséget.
Szüleim mindig azt mondják, nekem kellene
példát mutatnom, hiszen én vagyok a nagyobb.
Én mégis gyakran mérges leszek, mert úgy érzem,
hogy vele kivételeznek, mert ő a kisebb.

Istenem! Tudom, hogy gyakran igazságtalan
vagyok a szüleimmel, mikor azt mondom,
hogy a Katit jobban szeretik.
Hiszen mikor én voltam kicsi, engem is így
tanítottak felismerni a helyes utat.
Segíts, hogy el tudjam fogadni, hogy rá
egy kicsit*jobban oda kell figyelni, tanítani kell.
Hisz ő még tényleg olyan kicsi...

BIBLIAI „K I-KICSODA” FERI BÁCSI JÁ TÉK A I

Vasti királyné „Kemény dió”
Vasti királynéról az Ószövetségben, Eszter könyvé

ben olvashatunk. Vasti Ahasvérós perzsa király fele
sége volt. Félje, a hatalmas, százhuszonhét tarto
mányból álló birodalom uralkodója, egy alkalommal 
óriási lakomát rendezett. Olyan gazdag volt, hogy 
száznyolcvan napon keresztül mutogatta gazdagságát 
az összesereglett vendégeknek. Ezt követte a nagy 
lakoma, amit a palota kertjében tartottak. Itt is nagy 
fényűzést rendeztek, még a poharak is aranyból vol
tak. Vasti királyné is lakomát készített a palotában, 
ahová az asszonyokat hívta meg.

Amikor már hét napja tartott az önfeledt mulato
zás, a király, aki a sok bor hatására már igen jókedvű
nek érezte magát, udvari embereivel parancsot kül
dött feleségének, hogy jöjjön és mutassa meg szépsé
gét a népnek és a vezető embereknek.

De Vasti büszkébb volt annál, semhogy szépségét 
úgy mutogassa a király, mint az aranyedényeket, drá
ga kövekből épült házakat, szilaj paripákat vagy mí
ves fegyvereket. Ezért nem engedelmeskedett férje 
parancsának.

Ahasvérós királyt ez nagyon megdöbbentette, mert 
ha egy valaki is ellene szegül alattvalói közül -  legyen 
az akár a saját felesége -  ez rossz példává válhat 
mindenki számára. Ezért Vastit megfosztották király
női méltóságától, és megtiltották neki, hogy valaha is 
a király elé járuljon.

Ezután lett a zsidó származású Eszter a királyné. 
Eszter könyve egyedülálló a bibliai könyvek közt ab
ban, hogy egyetlen egyszer sincs benne közvetlenül 
szó az Istenről. Pedig ez a könyv is az 0  hatalmas 
tetteit dicséri. Eszterből egy nagy birodalom királyné
ja lesz, és amikor Isten népét halálos veszedelem fe
nyegeti, Eszternek elég befolyása lesz arra, hogy köz
belépjen, és megmentse az övéit. A könyv nagyszerű 
példát ad arra, hogyan használ fel Isten embereket 
szabadító akaratának szolgálatában. Nem véletlen, 
hogy ott, azon a helyen és abban a helyzetben élünk, 
ahol élünk, mert Istennek terve van velünk.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Egy ének kezdő sorának betűit találod meg itt, egy 
bizonyos logikai „refld”szerint összekeverve. Arra va
gyok kíváncsi, hogy melyik ez az ének. Megfejtéseite
ket legyetek szívesek a lap dátumát követő keddig 
postára adni! Jó dió-, akarom mondani fejtörést kívá
nok!

Osyrnoramntmiötöföraál

Hu morzsák
A hitoktató feleltet.
-  No, Zoli,hogy hívták Adám és Éva fiát, aki megöl

te a testvérét? — Csend.
-  „Ká”-val kezdődik -  segít a tisztelendő. Még min

dig csend.
-  Az öccse nevét sem tudod, akit megölt?
Zoli kétségbeesve néz padszomszédjára, aki száját 

eltakarva súgja: -  Abel.
-  Ja, eszembe jutott -  mondja megkönnyebbülve 

Zoltán.
-  Úgy hívták, hogy Kábel!

*

-  Hogy hívták Abrahám fiát? -  kérdezi a hitoktató. 
Néma csend. -  Hát Izsáknak!

Attila hazaérve megkérdezi édesanyját:
-  Anya! Te tudod, hogy hívták Abrahám fiát?
-  Tudom.
-  Most már én is, mert a tisztelendő bácsi megmond

ta: hátizsáknak.
*

Na Peti, hány napig volt Jónás a cethal gyomrában? 
-  kérdi a hitoktató.

-  Kettőig.
-  Nem.
-  Négyig.
-  Nem. Hát nem tudod?
-  De tudom... csak ha mondom, kinevetnek a f iúk . ..
-  De miért?
-  Mejt azt mondom: hájomig.

Már végigszenvedtem évek harcait
a fél világ tájképei falamon
már betelt egyszer a vendégkönyvem
megjártam tábort, találkozót, menedékházat
ezrek tapsoltak
s esőben vittem haza virágaim
futottam, elfáradtam 
bíztam és visszautasítottak 
kerestem és találgattam
s ezernyi naplementének kellett kihűnynia 
hajnalok százai permeteztek harmatot 
a dombszéli fűcsomóra
mérföldnyi lépések után 
először mondta ki nekem valaki
nekem 
érdek nélkül 
gyöngéden 
féltőn
de mégis erővel, hogy 
szeretlek
s azonnal gazdag lettem

Megalkuvás nélkül 
Teljesen

Csak előre nézve 
Tisztán

Emberfeletti gyöngédséggel 
Őszintén

Megbocsájtásba takarva 
Győztesen 

Mindent átadva 
Türelmesen 

Önmagam nélkül 
Örökre

Melletted maradva 
Szelíden

akarok szeretni.

♦

Jó betegnek lenni, ha tudod, hogy meglátogatnak
jó távol lenni, ha gondolnak rád
jó éhezni, ha szerető kezek táplálnak
jó megtöretni, ha van, aki bekötöz
de látogatás nélkül
megosztott gondoskodás nélkül
szerető kezek táplálása nélkül
gyógyító ápolás nélkül
egymást juttatjuk pokolra

Tornay András versei

Szigetek
Virágárusok. A temető körül. Feltűnik egy szürke, 

hosszúszőrű kutya. Két lábbal fellép a virágok közé. 
Csupa élet. Maga az élet.

Egy nő összeszoritja az öklét, zsebkendőbe markol. 
Mert nincs ott már, akit foghatna. Meghalt. Egy 
könnycsepp gördül végig. „Hogy mernek élni, mikor ő 
meghalt? Hogy mer ennyire sütni a Nap? Miért táncol
nak a porszemek?"

Pipacsok a réten. Szép lenne. Helyette az autók 
leálló sávját díszítik. Megpróbálnak élni az „ember 
természete" ellenére. Sok zöld, benne piros zuhatagok. 
Tovább az autóval. Utazás. Rohanás.

A temetőbe az élőket, a virágokat engesztelésül visz- 
szük. Miért engesztelés? Csak egy érzés. Én érzem 
annak. Ahogy megy velem az autó. írok, nem látom a 
tájat, a környezetemet. Nem ér el aZ érzés, amit leírni 
kellene. így vagyunk, mi emberek. írunk arról, hogy mi 
van az életben, közben már nem az életről. Mert nem 
ott vagyunk. Kívülállóként az életben. Szigetként...

Sz. E.

FELHÍVÁS
A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ 

Közössége
MÁTYÁSI JÁNOS NAGYTÁBORÁBA

melyre a Bács-Kiskun megyei, Ágasegyházán, a 
Zsombos dűlő fenyvesében kerül sor 1995. augusztus 
8-16 között. A táborhely a 882. sz. Mátyási János 
csapat kezelésében van.

Ez álló nagytábor, minden cserkészt szeretettel vár. 
Különösen is táborozási lehetőséget kínál azoknak a 
cserkészeknek, akik bármi oknál fogva csapattábor
ban nem tudnak részt venni, továbbá, akik csapat
munkájuk mellett szíyesen ápolják a testvériséget az 
Evangéliumi ICHTHÜSZ Cserkészetben.

A tábor programja természetszerűleg tartalmazza 
mindazokat a tevékenységeket, amelyek egyrészt az 
önellátáshoz, másrészt az élményszerzéshez szüksége
sek. A résztvevők egyéni felszerelésükön túl sátrat is 
hozzanak magukkal. Amennyiben ez utóbbi nehézsé
gekbe ütközik, időben való jelzés esetén sátort biztosí
tunk.

A tábor parancsnoka: Bérezés Lajos, 6070 Izsák, 
Kálvin tér 1.

Jelentkezni július 10-ig lehet parancsnoki ajánlás
sal, táborozáshoz szükséges orvosi igazolással és a 
2700,- Ft-os részvételi díj befizetésével a következő 
címen: ICHTHÜSZ Közösség, 1026 Budapest, Bim
bó u. 127. T .: 176-48-47. A jelentkezőket a program
ról és további tudnivalókról július 31-ig tájékoztatni 
fogjuk.

A közös táborozásunkra várakozással tekintve, a 
személyes találkozásunkig kívánunk jó  m unkát:

Somogyi Dezső András Bérezés Lajos
programszervező titkár táborparancsnok

Budapest, 1995. május 26.

FELHÍVÁS
a 882. sz. Mátyási János, az 1023. Jakus Gábor és 

a 724. sz. Kossuth Lajos Cserkészcsapat 
SZIL ASSY ALADÁR ŐRSVEZETŐKÉPZŐ TÁBORÁBA

melyre a Bács-Kiskun megyei Ágas
egyházán, a Zsombos dűlő fenyvesé
ben kerül sor 1995. augusztus 8-16 
között. A táborhely a 882. sz. Má
tyási János csapat kezelésében van.

Ez az őrsvezetőképző minden cser
készt szeretettel vár, aki 13 éves, foga
dalmat 1994-ben vagy előtte tett, egy 
csapattáborban már részt vett, s pa
rancsnoki támogatással, ill. táborozás
hoz szükséges orvosi igazolással ren
delkezik. Különösen is őrsvezetőkép

zést kínál azoknak a cserkészeknek, 
akik képesítés nélkül már őrsöt vezet
nek, továbbá azoknak, akik szívesen 
ápolják a testvériséget az Evangéliumi 
ICHTHÜSZ cserkészet szellemében.

A résztvevők egyéni felszerelésü
kön túl sátrat is hozzanak magukkal. 
Amennyiben ez utóbbi nehézségekbe 
ütközik, időben való jelzés esetén sá
tort biztosítunk.

A tábor parancsnoka: Héjjá Hu
bert sepsiszentgyörgyi est.

Jelentkezni július 18-ig lehet- egy 
kétoldalas, kézzel írt dolgozattal, 
melynek címe: „Legemlékezetesebb 
cserkészélményem”, valamint a 
2700,- Ft-os részvételi díj befizetésé
vel a következő címen: ICHTHÜSZ 
Közösség, 1026. Budapest, Bimbó u. 
127. T .: 176-48-47. A jelentkezés el
fogadásáról és további tudnivalók
ról július 31-ig tájékoztatást adunk.

A közös tanulásra és épülésre vá
rakozással tekintve, a személyes ta
lálkozásunkig kívánunk jó munkát: 

Somogyi Dezső András 
programszervező titkár

Héjjá Hubert 
táborparancsnok

Budapest, 1995. május 26.
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KOVÁCS BÁLINT:

Protestáns népfőiskolái 
mozgalom Magyarországon
1991-ben valójában sorozatot nyitott a Magyar 

Népfőiskolái Társaság és a Püski Kiadó a Népfőiskola 
tegnap, ma, holnap című átfogó munkával. Hogy 
csakugyan valóságos sorozat nyitánya volt a négy év 
előtti kötet, az az idei könyvnapon kezd bebizonyo
sodni., Az első bizonyság-Kovács Bálint Protestáns 
népfőiskolái mozgalom Magyarországon (1936-1948) 
című, hasonló formátumú könyve. (Másodikként Ug- 
rin József, egykori KÁLÓT-szervező emlékiratai kö
vetkeznek.)

Kovács Bálint -  aki ma a Magyar Népfőiskolái 
Társaság köztiszteletben álló elnöke -  korábban re
formátus lelkészként tevékeny szerepet vállalt a ke
resztyén ifjúsági mozgalmakban, majd az 1940-es 
években a különböző indíttatású népfőiskolák mun
kájának összehangolására hivatott Népfőiskolái Ta
nács titkára volt, így belülről ismerhette meg a ma
gyar népfőiskolái mozgalmat. Most megjelenő köny
vében sorra feldolgozza a tárgyalt időszak református 
és evangélikus kezdeményezéseit, intézményeit -  beve
zető tanulmányában kitekintéssel a KÁLÓT és a népi 
írók tevékenységére, kapcsolódásaira is.

A kétszáz oldalas kötetben a legnagyobb szerepet 
természetesen a sárospataki népfőiskola kapja, hisz a 
maga családias-játékos légkörével ez volt az „ős”, a 
követők szeme előtt lebegő ,,klasszikus”modell. 
A szerepjáték pedagógiájának máig figyelmet érdemlő 
leleménye volt az a közösségi keret, amely a bentlaká
sos tanfolyamok hallgatóit egy képzeletbeli falu (Sze- 
retetfalva) lakóinak, illetőleg tisztségviselőinek tekin
tette, s így készítette fel a közéleti szerepvállalásra.

A sárospataki^ kívül a szerző még 33 protestáns 
népfőiskola munkáját, történetét ismerteti egykorú 
írásos dokumentumok és szóbeli emlékezések alapján. 
Jegyzetei pedig jó  támpontot adnak a további tájéko
zódáshoz.

Nagy templom. Sok pad. Négyötöd részt üres. Mére
te az ősök hitét és ragaszkodását tükrözi. És az utókor? 
Van-e még benne lelkesedés, hit, buzgalom ? Vállalná-e 
ugyanazt az üldöztetést hitéért, mint ősei? Fontos-e 
számára a hit? Félek, hogy nem. Vajon miért?

Most néhány presbiter lép a gyülekezeti terembe. így 
beszélgetnek:

-  Rengeteg a dolgom. A gyűlésre is alig van időm 
eljönni.

-  Igen, és a vasárnapi istentisztelet is túl hosszú, 
mikor annyi munkám lenne.

-  Hát bizony, az ember kénytelen vasárnap is dolgoz
ni, mert kell a pénz, s ha vinni akarja valamire ...

-  Úgy van. Szerintem is hosszú az istentisztelet. 
Rövidíteni kellene.

-  De azt nem mondhatjuk a lelkész úrnak, hogy 
beszéljen rövidebben.

-  Azt nem, de az énekek, és a liturgia is rengeteg időt 
vesz el.

Mire való az éneklés?Én ugyan nem szeretek énekel
ni, k i se nyitom az énekeskönyvet.

-  Én kinyitni kinyitom, de ha olyan ének van, amit 
nem ismerek, én bizony oda se figyelek.

-  El kell törölni az éneklést.
-  A főének előtt is olyan hosszan játszik a kántor, 

bizony az a két perc is sokat számit a mai világban. 
Meg aztán minek ? Senkit sem érdekel.

-  Úgy van. Szóljon az orgona, amíg be nem jön a 
lelkész, de egy percig se tovább, és akkor, amikor 
megyünk kifelé.

-  M i szükség van arra is! Be és ki tudunk mi menni 
anélkül is. Legalább kántort sem kell fizetni.

A presbitérium eltörölte a gyülekezeti éneklést és 
zenét a templomban.

Jött a vasárnap. Szeles, hűvös idő, szokatlanul nagy

forgalom az utakon. Tülekedés, idegeskedés, rohanás. 
A ki nem jár templomba, azért rohan, hogy minél többet 
keressen, aki pedig jár, azért, hogy ennek ellenére le ne 
maradjon az előbbiek mögött. Gyülekeznek a templom
ban. Elvesznek a nagy térben, de lehetőleg minél távo
labb ülnek egymástól. Van, aki pletykál, vannak, akik 
morcosán meghúzódnak egy-egy sarokban. Csönd van, 
de ez nem az áhítatos várakozás csendje. Idegesség 
vibrál a levegőben: -  Mikor kezdődik már, és mikor 
lesz vége, mert az üzlet... -  Vajon, el tudom-e adni... 
-  Remélem, jó  lesz az időjárás a kukoricára. -  Még 
beszélnem kell az állatorvossal. -  A szüleim öregek, 
betegesek, de nekem nincs időm az ápolásukra, valami 
megoldást kell keresnem. -  Mindenképpen el kell intéz
nem még ma egy fontos ügyet.

Kavarognak a gondolatok. Bejön a lelkész. Sokan 
észre sem veszik, hiszen nincs, ami jelezné, az orgona 
nem szól.

-  Kedves testvérek, gyülekezetünk presbitériuma fö 
löslegesnek és szükségtelennek találta a gyülekezeti 
éneklést és liturgiát. Tehát akkor most hallgassuk meg 
Isten igéjét a. ..

De a többit senki sem érti. Különös, hiszen a szavak 
jelentése külön-külön érthető, de nem áll össze a mon
danivaló. Mindenki a saját gondolataival van elfoglal
va: -  Majdnem elütött az a piszok Ladás. Az utolsó 
pillanatban fékezett le, pedig láthatta, hogy jövök. Rám 
dudált, pedig előttem is álltak. -  Most jó l mennek az 
üzleti ügyeim. -  Rossz helyre ültem, sok itt a pók.

Mindenkit a külső élmények, benyomások foglalkoz
tattak. Arra, hogy mi volt a felolvasott ige, senki sem 
emlékezett. -Hogy mit mondott a lelkész? Bizonyára a 
bűnről beszélt, és ellenezte.

Valaki figyelni akart, de valahogy nem tudott odafi
gyelni.

-  Amen!
Mindenki fölkapta a fejét.
-  Vegyétek az áldást!
Azonban ezen a vasárnapon senki sem kapott áldást. 

Kicsoszogtak a templomból ugyanazzal a lelkűiét tel, és 
ugyanolyan üres szívvel, mint ahogyan jöttek.

Senki sem érezte jó l magát. Valami hiányzott. Illetve 
minden hiányzott. Talán mégiscsak kellene énekelni.

A harmadik ilyen vasárnap után kezdtek odamenni 
a lelkészhez:

-  Lelkész úr, állítsuk vissza a liturgiát és éneklést, 
mert valahogy olyan üres így az istentisztelet.

-  Örülük, hogy ezt hallom. Azonban nem elég ezek 
visszaállítása, ezentúl tudatosan a szövegre figyelve kell 
énekelnünk, és jó, ha tudatosítjuk magunkban a liturgia 
értelmét is. Mert hiába lesz ott az éneklés, ha mi ma
gunk nem veszünk részt benne teljes szívvel és lélekkel. 
Akkor ugyanolyan üres marad a szívünk, mintha nem 
énekeltünk volna, és akkor nem érkezik el hozzánk az 
ige áldása. Gondoljunk bele abba, hogy amikor ének
lünk, akkor is Isten előtt állunk. Legyen a mi istentisz
teletünk valóban Isten tisztelete!

Széli Éva

PEDAGÓGUS KONFERENCIA
Az Ev. Teológiai Akadémia és a soproni Ber

zsenyi D. Ev. Gimnázium (Líceum) és Diákott
hon július 8-12 között Pedagógus Konferenciát 
rendez Sopronban.

Június 25-ig várjuk szeretettel a pedagógusok 
jelentkezését: Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. cím
re.

A részletes programot a jelentkezőknek el
küldjük.

A konferencia összköltsége: 2600,- Ft.



D. Dr. Ottlyk Ernő 1918. január 
' 9-én született Miskolcon Ottlyk 

Árpád és Zsivkovics Erzsébet 
gyermekeként. Édesapja tábor
nok, és hosszú éveken át a mis
kolci gyülekezet másodfelügyelője. 
A hitben élő szülők gyermékeiket 
is istenfélelemben és evangélikus 
egyházunk iránti ragaszkodásra 
nevelték.

Ottlyk Ernő Miskolcon érettsé
gizett, majd a soproni Evangélikus 
Hittudományi Karon folytatta ta- 

! nulmányait, ahol kitüntetéssel vég- 
; zett.
\ Külföldi tanulmányútja során 

tudását elmélyítette a haliéi Luther 
M árton és a berlini Humbold 
egyetem teológiai fakultásán.

Itthon bölcsészeti, jogi és teoló- 
. giai doktorátust szerzett Debre

cenben, illetve Sopronban a ke
resztyén neveléstudomány szakte- 

’ rületén. Később a hallei és a po
zsonyi teológia is díszdoktorátus- 

I sál tüntette ki.
I Túróczy Zoltán tiszai kerületi 
r püspök szentelte lelkésszé Miskol- 
' con 1940-ben. Segédlelkészi szol

gálatot végzett nyolc gyülekezet
ben, köztük Tokajban, Ormos- 

j pusztán és Budapest Angyalföl
dön, valamint Rozsnyón.

Parókusként Eger, Arnót és Sa- 
jókaza gyülekezetei tüntették ki bi
zalmukkal és hívták meg pásztori 
szolgálatra 1943 és 1950 között. 
Ekkor került Sopronba teológiai 
intézeti tanárként, majd Budapest
re költözött a Teológiai Akadémia 
tanáraival és hallgatóival együtt. 
1959-ben választották meg az egy
háztörténeti tanszék professzorá
nak, mely tisztséget 1967. június 
20-ig töltötte be, am ikor az 
Északi Evangélikus Egyházkerü
let gyülekezetei a püspöki székbe 
emelték.

E felelős szolgálatot 1982. június 
30-ig,. 15 éven át nagy szorgalom
mal és odaadással végezte, amikor 
külső kényszer hatása alatt, de be

leegyezésével nyugállományba vo
nult.

Két ízben töltötte be az ökume
nikus főtitkári tisztet, s egyidejűleg 
a Theológiai Szemle főszerkesztője 
is volt. A Lelkipásztor című szak- 
folyóiratunkat 1959-1967 között 
szerkesztette.

Házasságot kötött Lengyel Pi
roska tanárnővel 1942-ben. Gyer
mekük, M árta a lelkészi pályát vá
lasztotta egyházunkban.

Megjelent művei, számos cikke 
és tanulmánya mellett:

A pedagógus Luther 1942-ből, 
Egyháztörténeti hittankönyv 
1959-ből, Istenszeretet, embersze
retet 1962-ből, Hűség Istenhez és 
népünkhöz -m agyar evangélikus 
egyháztörténet 1965-ből, Az egye
temes egyház története 1979-ből, 
és Luther élete és műve 1983-ból.

Az evangélikus egyház útja a 
szocializmusban előbb magyarul 
1976-ban, majd németül is megje
lent 1982-ben.

Különböző társadalmi tisztsége
ket is viselt, az akkori időszak szo
kásai szerint magas állami kitünte
téseket kapott munkássága elisme
réseként.

Nehéz, politikailag feszült kor
ban élt Ottlyk Ernő püspök, a to
talitárius diktatúra idején. Teoló
giai állásfoglalásai kora társadalmi 
és egyházpolitikai kontextusában 
elhelyezve értelmezhetők. írásain 
mégis átsüt az Isten szeretetének 
melege és az emberért érzett fele
lősséghordozás fontossága. Pász
torok gyülekezeteiben érezte iga
zán otthon magát, maga is szenve
dett emberi természetének vágyai, 
a kor elnyomása és a másik ember 
életét megkeserítő hatalomvágy 
miatt.

Élete utolsó szakaszában csa
ládjának szűk körébe vonult visz- 
sza. Örült unokája testi-szellemi 
növekedésének. Az évek kérlelhe
tetlen múlásával az öregséggel járó 
betegségek látogatták meg. Szeme 
látóképességének csökkenése, ke
ringési zavarok, végül tüdőgyulla
dás okozta 1995. május 15-én be
következett elhunytát.

Személyét és szolgálatát Isten ál
dó és könyörülő kegyelmébe ajánl
juk!

*
A temetés szertartását Szebik 

Imre püspök, Bálint László esperes 
és Lábossá Lajos püspökhelyettes 
végezte.

A püspök igehirdetésében Jób 
33,26 verse alapján Isten kegyel
mes lehajlásáról szólt, mellyel szol
gáit erősíti. A keresztyén élet és 
szolgálat titka rajzolódott ki az ige

alapján, ahogyan azt Ottlyk püs
pök életében láthattuk. Mint lel
kész, kiegyensúlyozott szolgálatot 
végzett, csendesítette gyülekezetét. 
Mint professzor, Luther szerelmese 
volt. Számára az egyháztörténet a 
missziói parancs teljesedése. Mint 
püspök, szorgalmasan látogatta a 
gyülekezeteket és ezzel missziói 
pezsgést hozott akkor a gyülekeze
tek életébe, 15 év alatt több ezer 
prédikációja hangzott el. Végül, 
mint ember, mindenki iránt, tanít
ványai és lelkésztestvérei iránt 
megértő, otthonában családszere
tő volt.

Két kedves énekét rá is emlékez
ve énekelte a gyászoló gyülekezet: 
„Szelíd szemed, Úr Jézus..." és 
„Győzelmet vettél, ó Feltáma
dott. .." A feltámadás reménységé
ben búcsúztunk.

Ifjú kántorok hangversenye a Deák téren
Egyházzenei életünk folyamatos 

mégújulásának bölcsője a fóti 
Kántorképző Intézet, melynek téli 
és nyári tanfolyamain gyermekko
rukban kezdik el zenetanulásukat 
kántoraink. A rendszeresen 
ugyanabba a csoportba jelentke
zők az évek során olyan harmoni
kus közösséggé formálódtak, mely 
a tanfolyamok közötti hónapok
ban is egyben tartja őket. Ifj. Ha
fenscher Károly budavári lelkész 
indította el öt évvel ezelőtt az önál
ló Mandák Kórus szervezését és 
irányítását. Mivel a Kórus tagjai 
egymástól igen távol élő gyüleke
zetekben szolgálnak, ezért csak ha
vonta egyszer, a hónap utolsó hét
végéjén tartanak összpróbákat Fo
ton.

A Kórus rendszeresen énekel 
hazai és külföldi templomokban. 
Kiemelkedő jelentőségű szereplése 
volt 1993 tavaszán a Zeneakadé
mia Nagytermében, amikor a Kó-

1995. július 31-augusztus 4. között 
A KONFIRMÁCIÓ

kérdéseiről katechetikai tanulmányi 
napokat rendezünk lelkészeink, teoló
giai hallgatóink számára az Evangéli
kus Teológiai Akadémián (1147 Buda
pest, Rózsavölgyi köz 3).

A tanfolyam előadója Dr. KWI- 
RAN Manfred prof. a braunschweigi 
valláspedagógiai intézet igazgatója. 
A német valláspedagógiai intézetek el
sősorban hittantanárok, lelkészek to
vábbképzésével, a hitoktatás, konfir
máció stb. teológiai, módszertani és 
gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak -  
így ez egy nagy lehetőség a számunk

ra, hogy megismerkedhetünk egy ilyen 
intézet munkájával, egymástól tanul
hatunk és tapasztalatainkat kicserél
hetjük, és a konfirmációval kapcso
latos feladatainkat újra átgondol
hatjuk.

Jelentkezés: június végéig, Missura 
Tibor ny. lelkésznél 1114 Budapest, 
Bocskai u. 10. T .: 1-620-240.

A tanfolyam július 31-én, hétfőn du. 
4 órakor kezdődik, és augusztus 4-én, 
pénteken ebéd után fejeződik be.

Várjuk lelkészek, teológusok jelent
kezését!!

rus egyik alapító tagjának, Finta 
Gergely orgonaművésznek a diplo
makoncertjén működött közre. 
Ezt követően kapott meghívást 
1993. júniusában a Müncheni-Egy
házi Napokra, majd egy évvel ké
sőbb a Gustav Adolf Werk Ham
burgban megrendezett jubileumi 
ünnepére. Idén, május 20-án, Ro- 
gate vasárnapjának vigíliáján a 
Deák téri templomban hallhattuk 
igényesen összeállított program
juknak a hely szelleméhez méltó 
színvonalú előadását. A vendéglá
tó gyülekezet nevében Trajtler Gá
bor lelkész, orgonaművész köszön
tötte a templomot megtöltő gyüle
kezetét, és ismertette a Mandák 
Kórus félévtizedes történetét.

A műsor nyitószáma D. Buxte
hude : D-dúr prelúdiuma volt Finta 
Gergely orgonaművész előadásá
ban. A Kórus műsorának első ré
szében középkori magyar és német 
szerzők műveit énekelte. Az Eper
jesi Graduál három darabját Ecse- 
di Zsuzsa vezényelte. A jól megfor
mált dallamívek összhangját és az 
unisono részek egységes megszóla
lásának szépségét a jól érthető szö
vegartikuláció tette tökéletessé. 
Palestrina: Domine quando vene
ris kórusműve dr. Balás István ve
zénylésével az „a capella”polifón 
stílusának fenséges világát keltette 
életre. Ezután Ördög Endre állt a 
Kórus élére, és vezényelte Byrd: 
Ave verum corpus című művét. 
Kiegyensúlyozott, nyugodt ve
zénylése nyomán Byrd muzsikája 
Bach koráljainak stílusát idézte fel. 
Meglepő élményt jelentett a Kórus 
hangzásvilágának sokszínűsége:

„Ne engedj* megfeledkeznem tanítóim példájáról”
Wiczián Dezső professzorunk a 

Nógrád megyei Csehbereken, az ot
tani evangélikus lelkész fiaként szü
letett 1901-ben. Sopronban az Al- 
sólővér utca 12-ben lakott albérlet
ben Gecsányi Gusztávnénál, a Líce
um egykori igazgatójának özvegyé
nél. Mint kevés beszédű, kissé zár
kózott természetű agglegényt is
mertük meg. Sokszor szegődtünk 
mellé a Fakultás felé vezető úton, 
de csak igen kevés szót sikerült ki
csikarni belőle. Egyetemes egyház- 
történetet, a Reformáció történetét, 
Szimbolikát, Dogmatörténetet 
hallgattunk nála négy esztendőn 
keresztül. Mind az óegyházi, mind 
a reformáció korabeli ismeretei igen 
gazdagok és alaposak voltak. Dok
tori disszertációját 1930-ban „Lu
ther mint professzor" címen írta és 
védte meg. Bevezetőjében fiúi tiszte
lete jeleként „Atyámnak”ajánlotta.
. Tanulmányai legnagyobbrészt 

Luther-kutatásainak eredménye

ként jelentek meg itthon s külföl
dön egyaránt. Előadásait vaskos, 
terjedelmes jegyzetéből olvasta. 
Tankönyvnek is beillett volna. 
Előadásának módja nem serken
tett élénk figyelésre órái alatt. Sze
mináriumi munkájában közvetle
nebb tudott lenni.

„Nos kérem” akkor kezdjük el a 
munkát s természetesen „Nos ké
rem” következett, amikor befejez
tük az órát. Szállóigévé vált e ked
ves, érdekes szóhasználata közöt
tünk. Ő is, mint többi professzo
runk, szintén végzett igehirdetői 
szolgálatot a gyülekezet vasárnapi 
istentiszteletein. Meglepetést keltő 
volt számomra, hogy ez a katedrá
hoz szokott ember, mennyire gya
korlati lelkipásztor is tudott lenni. 
1946-ban a harkai kitelepítés ide
jén Kapi Béla püspök megbízása 
alapján Wiczián Dezső pásztorolta 
az újonnan alakuló kis gyülekezet 
tagjait. Sokat látogatott, esketett,

és temetett is, amíg utódja, Sághy 
Jenő meg nem érkezett. Ötvenéve
sen „hajtotta fejét a házasság igá
jába.” „Nos hát”ő sem maradt ki
vétel. 1951-ben esküdött meg Sop
ronban a vele egykorú Hegedűs 
Ilonával. A Teológiával ők is fel
költöztek Budapestre, ahol 1956- 
ban az Akadémia dékánja volt. 
Hamarosan kényszemyugdíjaz- 
ták. Őt is idő előtt, mint Kamer 
Károlyt és Sólyom Jenőt.

Nem sokkal élte túl a keserű fél- 
reállítást. Hatvanévesen hunyt el 
1961-ben. A végtisztességtevés 
szolgálatát id. Kendeh György vé
gezte a Budapest-farkasréti teme
tőben a Jelenések könyve 14,13 
alapján. Özvegye visszaköltözött 
Sopronba. Tizenhat évvel élte túl 
férjét. Urnáját soproni temetése 
után férje sírjába helyezték. „Bol
dogok a halottak, akik az Úrban 
halnak meg mostantól fogva..."

Zoltán László

az egymást váltó karmesterek stí
lusát hűségesen átvéve énekelt. 
Ezért olyan érzésünk támadt, 
mintha nem egy, hanem több 
énekkart hallanánk egymás után 
énekelni. Bach: VI. contrapunctu- 
sát a Fúga művészete sorozatból 
Finta Gergely adta elő. A nyugodt 
tempóvétel és a gondosan összeál
lított mixtúra révén tökéletesen 
hallhatók és követhetők voltak az 
egyes szólamok. Az orgonamuzsi
ka után Schütz, Praetorius és 
Schein egy-egy művét szólaltatta 
meg az énekkar. Váratlan megle
petés volt Ecsedi Zsuzsa és Ecsedi 
Klára tisztán intonált, kultúráltan 
előadott duettje.

Ördög Endre bakonyszentlászlói 
lelkész a 40. Zsoltár alapján hirdet
te Isten igéjét. Kihangsúlyozta, 
hogy Dávid éneke szervesen illesz
kedik a zenés áhítatba, mert Isten 
kegyelmét dicsőíti, akinek szerete- 
te az értünk meghalt és feltámadt 
Megváltó személyében ismerhető 
meg a legtökéletesebben. Őt di
csőítik a „szent zené” szerzői és 
előadói; és mi is ezt tesszük, ami
kor énekkel és a hangszerek művé
szi megszólaltatásával imádko
zunk hozzá.

A műsor második részében M. 
Haydn, Liszt Ferenc és A. Bruck
ner művei képviselték a romantika 
korát. A Kórus puha, átszellemült 
énekén érezni lehetett, hogy tagjai 
a himnuszok és könyörgések hit
beli tartalmát is átélik, így hitele
sen adják tovább hallgatóiknak. 
A zenés áhítat befejező részében 
magyar szerzők: Kersch Ferenc, 
Bárdos Lajos, Kodály Zoltán és 
Gárdonyi Zsolt műveit hallhattuk. 
Az utolsó két művet a Kórus az 
énekkar hagyományos helyén, az 
orgonakarzaton énekelte. Gárdo
nyi Zsolt: „Nagy hálát adjunk az 
Atyaistennek'’ vegyeskarra és or
gonára írt feldolgozásának előadá
sában jól összeszokott partnerei 
voltak egymásnak a kórus és az 
orgonista. A másfélórás hangver
seny méltó befejezéseként Kodály 
114. Zsoltára hangzott fel. Szinte 
egyszerre fordult mindenki a kórus 
felé, amikor az addig visszafogott
nak tűnő énekkar önmagát felül
múlva, fortissimóban zengte Isten 
hatalmas erejét. Az orgona és az 
énekkar lélekkel teljes istendicsérp- 
te után beálló csendben a gyüleke
zet mélyen megrendülve mondta 
az Úrtól kapott imát és fogadta az 
áldást.

Köszönjük ezt az estét mind
azoknak, akik megszervezték, akik 
közreműködtek, akik imádságaik
kal és adományaikkal lehetővé te
szik kántoraink tanítását és a 
Mandák Kórus fennmaradását, 
hogy evangélikus egyházunk a jö
vőben is Istent méltóképpen dicsé
rő, éneklő egyház lehessen.

Rezessy Miklós

Amerikai katonák temetése Felsőszelin 1944-ben
„A szó elrepül, az írás megmarad” -  mondja a köz

mondás. Igaz ez, de minden alól van kivétel, mert a fenti 
temetésen elhangzott beszédemből egy mondat ötven év 
után is visszaköszönt.

1943-ban tábori lelkészként tíz hónapot szolgáltam 
hadműveleti területen. Novemberben leszereltek, mint 
kétgyermekes családapát. Karácsonyra már otthon vol
tam, a mátyusföldi Felsöszeliben. Aggódva figyeltük az 
újságok és a rádió harctéri jelentéseit; vajon mikor 
válik a mi vidékünk is hadszíntérré? Katonai szolgála
tom alatt valahányszor feldúlt otthonokat, a rettegő 
családok szenvedését láttam, mindig az enyémek jutot
tak eszembe.

Jogos volt az aggodalom, mert a front egyre közele
dett, mind gyakrabban repültek át felettünk a repülőgé
pek -  ismertem morgásukat, és nagyjából meg is tud
tam különböztetni őket. 1 9 4 4 .  j ú n i u s  1 6 - á n  a 
falunk felett légi csata fejlődött ki: német vadászgépek 
amerikai bombázókat támadtak. Az egyik amerikai 
gép találatot kapott, kényszerleszállást akart végrehaj
tani, de nem sikerült, mert a gép kigyulladt. Az utolsó 
pillanatban három katona ejtőernyővel még k i tudott 
ugrani. Egyik, a templom mögötti harmadik szomszéd
ban lévő kovácsmühely előtt ért földet. Hamarosan 
embergyűrű vette körül az utca közepén térdeplő sebe
sült katonát. A tömeg tekintetéből bizonytalanság, féle
lem és gyűlölet sugárzott. A katona arcát kín torzította, 
mert a lába eltörött, és csak annyit sóhajtott: „aqua"- 
( víz}. Valaki megértette a latin szót, és azt kiáltotta: 
vizet kér!

Az amerikai gép fedélzetén tízen voltak, ketten benn
égtek a gépben. Miután a falu népe eloltotta a tüzet, a 
roncsokból kiemelték a holttesteket. Temetés helyett 
két ládában akarták elföldelni őket. A község bírójával 
és a jegyzővel megértettem: ha a háború után ezekért 
a holttestekért eljönnek, hogy hazaszállítsák őket Ame
rikába, nagy szégyene lenne a községnek, ha a hozzá
tartozók azt látnák, hogy a széliekben annyi emberség 
sem volt, hogy külön-külön koporsóba temessék el az 
áldozatokat. Végül hét gyalulatlan deszkakoporsóba 
helyezték el az amerikai katonák földi maradványait. 
Temetésükre -  melyen a falu két lelkésze szolgált -  
nagy tömeg gyűlt össze.

D a n a j k a  L a j o s  F e l s ő s z e l i  t ö r t é n e t e  cí
mű, nemrég megjelent könyvében idéz egy mondatot a 
temetési prédikációmból. Nyilván a széliek emlékezeté
ben maradt meg, mert én írásban nem rögzítettem. 
„Akinek kihullik a fegyver a kezéből, nem ellenség 
többé" -  idézi a bizonyos mondatot, majd hozzáteszi, 
hogy ezért engem állásomból elmozdítottak és távoz
nom kellett Felsőszeliből. Az igazság kedvéért meg
jegyzem, hogy ebből a temetésből nekem semmi bajom 
nem származott. A tévedésnek az lehet az alapja, hogy 
nem sokkal a temetés után ismét katonai behívót kap
tam. Amikor kézhez vettem a behívót, magam is megle
pődtem, de aztán a Hadkiegészítő Parancsnokságon 
közölték, csak azért hívtak be, hogy az orosz hadszínté
ren teljesített szolgálataimért átadják a „Signum Lau- 
dis” kitüntetést. Mivel erről a kitüntetésről kevesen 
tudtak a faluban, a nép emlékezetében úgy maradt meg, 
hogy büntetésül kaptam a behívót. A csodálatos az, 
hogy az idézett mondat a nép emlékezetében fé l  évszá
zadon keresztül is megmaradt. Talán azért is, amit még 
elmondtam a temetésen. Többek között azt is, hogy 
ezek a katonák éppen olyan emberek, mint mi, és hoz
zátartozóik éppen úgy hazavárják őket, mint mi a 
mieinket. Éppen úgy aggódnak értük, mint mi a harcté
ren lévőkért, és őket is siratják szüleik, testvéreik, 
kicsiny gyermekeik, hozzátartozóik. Valószínűleg ezek 
a mondatok is hozzájárultak ahhoz, hogy a temetés 
után mindig volt friss virág a hét amerikai katona 
sírján. 1946-ban föltárták a sírokat, és a hét koporsót 
hazavitték Amerikába.

Nekem Felsőszeliből nem az amerikai katonák teme
tésén elmondott beszédem miatt kellett távoznom, ha
nem azért, mert amikor a Csehszlovák Köztársaság 
átvette a hatalmat a háború után, egy fehér papírra 
nyomtatott hirdetéssel (fehér plakátnak nevezték ak
koriban) minden olyan magyart kiutasítottak, aki 1938 
után telepedett le a köztársaság területén. Én ennek 
nem engedelmeskedtem. Maradni szerettem volna né
pem között, még arra is vállalkoztam volna, hogy egy 
éven belül megtanulom a szlovák nyelvet. Úgy látszik, 
a hatóságok megkérdezték az egyház vezetőségét, mert 
a végzésben az állt, hogy a kiutasítást az akkori püspök 
utasítására rendelik el. Mivel nem engedelmeskedtem 
a hatóságnak, letartóztattak, néhány napig a galántai 
járásbíróság fogdájában tartottak. Majd azzal enged
tek ki, hogy a fen ti végzés értelmében 24 órán belül 
lépjem át a határt, családommal együtt, fejenként 40 
kilós csomaggal. Végül is ezt, egy kis utánjárással, 
megváltoztatták, és kaptunk egy vagont, melybe két 
kislányommal, várandós feleségemmel, hűséges kis cse
lédlányunkkal beköltöztünk legszükségesebb búto
raink, személyes holmijaink közé. Amikor a galántai 
vasútállomásra szállító kocsi elindult velünk a faluból, 
csendőr ült a kocsis mellett. Az utcák néptelenek voltak 
még, búcsúzni sem volt szabad.

Mátis István

Román-magyar együttélés
Beszélgetés Raduch Zsolt brassói magyar 

evangélikus esperessel

(Folytatás)
-  Most, hogy a román Parlamentben a magyar zász

lóról és a Himnusz énekléséről vitáznak, hogyan lehet 
a két népet összebékíteni? Vagy inkább úgy fogalmaz
nék: egymáshoz közelebb hozni?

-  Többen szorgalmazták, hogy legyen az itteni ma
gyarságnak egy román nyelvű újságja. így jobban 
megismernek bennünket. Különösen egy ilyen román 
ortodox tengerben, mint Brassó, én úgy tudom szol
gálni igazán nemzetemet és az egyházat, ha az ő nyel
vükön is végzek szolgálatot. Esketéskor, keresztelő
kor, temetéskor, ha a rokonság, vagy egyes kollégák 
románok, az ő nyelvükön is felolvasom az igét és

A brassói magyar evangélikus templom

mondok egy pár szót. Bizonyított tény, hogy ez sokat 
jelent. Mellverő székelyek persze azt mondták nekem, 
hogy így elárulom a magyarságot. Dehogy árulom el! 
Csak annyi történik, hogy tekintettel vagyok a másik 
keresztyén emberre, akiben így feloldódik az ismeret
lenség miatti félelem. A múltkoriban a fogarasi szász 
templomban németül prédikáltam az ottani evangéli
kusoknak. Nagyon hálásak voltak.

-  A magyar tévéadások román nyelvű aláírással ke
rülnek adásba. Mennyire nézik ezt a románok?

-  Nézik. Önmagában ez az adás is egy olyan kéz
nyújtás, amit el lehet fogadni. A múltkor éppen egy 
román néző gyermekének gyűjtöttek, akinek külföldi 
műtétre kellett a pénz. Az apa román, de az RMDSZ- 
re szavaz. Ilyen is van.

-  M i történik, ha a Himnusz éneklését nyilvános 
helyen büntetik? Az istentiszteletek végén a fordulat 
óta mindig eléneklik...

-  A Himnusz benne lesz az új énekeskönyvünkben 
a 38. szám alatt. Majd nem állunk fel, és végigénekel
jük. Ebből különben már édesapámnak is volt baja. 
Régen, barcaújfalusi lelkész korában szilveszterkor a 
kántor rázendített. A gyülekezet meg ment vele. Pár 
napra rá bevitték édesapámat. Tizenháromszor hall
gatták ki. Itt már többször bizonyították, hogy nem 
tartják be a szerződéseket. Ezért félünk a magyar
román alapszerződéstől is. Kérjük a magyar kor
mányt, ne hagyjon magunkra!

If]. Káposzta Lajos
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N A P R Ó L  NAP
Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hall

gat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. Lk 10,16

VASÁRNAP Amikor Jézus megfordult, és meglátta 
őt, így szólt: „Bízzál, leányom, hited megtartott 
téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.” 
Mt 9,22 (Zsolt 3,9; Lk 16,19-31; ÍJn 4,16b-21; Zsolt 
105,1-15). Gyengeségünkben, betegségünkben csak 
Jézushoz fordulhatunk -  Ő adhat erőt ezek 
elviseléséhez -  és O adhat gyógyulást is. Aki Benne 
bízik, az nem csalódik.

HÉTFŐ Amikor eljön a Szentlélek, leleplezi a világ 
előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Jn 
16,8 (Ézs 26,9; 2Tim 3,14-17; Péld 18,8-15). A hit 
világosságára van szükségünk -  mert sok mindenről 
hamis elképzeléseink vannak. -  Ahogy Pál apostol 
mondta, most még csak tükör által, homályosan 
látunk, ezért szükségünk van Isten megvilágosító 
Lelkére, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz 
között, tudjuk, hogy mi az Isten szerinti bűn, igazság 
és mi az ítélet.

KEDD Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem. Fii 4,13 (Jer 20,11; Jón 1,1-16; ' 
Péld 19,16-23). Gyakran érezzük úgy a mai rohanó 
világunkban, amikor feladataink, felhalmozódott 

adósságaink” már-már ellepnek, hogy erőnk 
végére értünk. Pál apostol hitvallástétele, amely 
saját élettapasztalatán alapszik, reményt ad minden 
megfáradtnak: mindenre volt ereje Abban, aki őt 
megerősítette. A Krisztustól kapott erővel, életün
ket Rá alapozva minden elviselhető. Nem kell fér
nünk a próbatételektől, mert élő Urunk van, Akire 
számíthatunk.

SZERDA Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Mt 
7,20 (Jer 17,7.8; Jón 2,1-11; Péld 20,19-24).

Életünknek, hitünknek (vagy hitetlenségünknek) 
vannak gyümölcsei, amelyeket nem lehet elrejteni. 
Előbb vagy utóbb egészen biztos, hogy megmu
tatkoznak, leleplezve minket Isten és az emberek 
előtt egyaránt. -  Éljünk „jógyümölcs”-termő 
életet!

CSÜTÖRTÖK Kitől tartottál és féltél, hogy hazu- 
doznod kell? Miért nem törődtél velem, miért nem 
gondoltál rám? Ézs 57,11 (Mt 26,74; Jer 8,8-11; 
Péld 21,13-23). Csak úgy válhatunk keresztyénekké 
és maradhatunk meg hitünkben, ha tudjuk: életünk 
minden percében velünk az Isten, aki nem ítélő 
bíró, hanem szerető mennyei Atyánk. Ne féljünk 
Tőle, hanem merjünk Hozzá fordulni!

PÉNTEK Nem a nagy sereg segíti győzelemre a 
királyt, nem a nagy erő menti meg a . hőst. Zsolt 
33,16 (Fii 3,7.10; Jer 15,10.15-21; Péld 23,29-35). 
Előfordul, hogy úgy érezzük: saját erőnk segítségé
vel győzedelmeskedtünk a gondok, bajok, problé
mák fölött. A zsoltáros szavai másról tanúskodnak: 
Isten győz, Ő szabadít meg, Ő az, akitől erőt kapunk 
feladataink sikeres elvégzéséhez.

SZOMBAT Ha tehát mást tanítasz, magadat nem 
tanítod? Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz? Róm 
2,21 (3Móz 19,11; Lk 1,57-80; ApCsel 19,1-7; Péld 
24,10-20). Aki nem tudja, tanítja -  számos alkalom
mal mondjuk tréfásan ezt a népi bölcsességet -  
aminek, sajnos van némi igazságtartalma. Szívesen 
tanítunk másokat -  törvényeket szabunk, ítélkezünk 
-  de mi magunk sem vagyunk jobbak a másiknál. Mi 
a megoldás? Egyedül az, ha a törvényeskedésnek 
még a látszatát is elkerülve, Jézushoz megyünk. 
Nála. maradunk és Tőle várunk segítséget a 
kísértések közepette. Pálinkás Ingrid

A nagy átértékelés
A mai ember büszke arra, hogy 

mindenről őszintén, nyíltan beszél: 
testi dolgok, betegségek...

Isten dolgaiban azonban szeret
jük a homályt. Nem merünk pl. 
nyíltan beszélni arról, hogy az egy
házi munka legfőbb akadálya a kö
zöny, érdektelenség, unalom. A kö
zöny miatt probléma, mit is csinál
junk, pl. hogy a fiatalok ne unat
kozzanak. Ötleteket keresünk bib
liaórára, konferenciákra. Az isten
tiszteletet is próbáljuk „érdekes
sé” tenni.

Első lépés lenne bevallani, hogy 
a természetes ember, aki talán val
lásos, de akit az ige még személye
sen nem tudott megérinteni, alap
vetően unja Isten dolgait. Evés, 
ivás, karrier, dicsőség foglalkoztat
ja. Isten ígéretei, vagy ahogy a bib
lia mondja, a „mennyei dolgok”, 
nem érdeklik.

Persze amikor erről a közönyről 
beszélünk, tudnunk kell, hogy en-

Ezt kiáltja Pál apostol azoknak a 
korintusiaknak, akik nem hittek a ha
lottak feltámadásában. Most ismét 
erre a sokszor hallott mondatra gon
dolok: „Onnan még nem jött vissza 
senki.” Müyen nagy boldogság hinni 
abban, hogy valaki mégis visszajött: 
Jézus Krisztus. Övéi látták, érintették 
sebeit, beszéltek vele, és akkor rádöb
bentek, hogy ennek az egész Jézus
ügynek VAN értelme. Isten feltá
masztotta, igazolta fiát, akit keresztre 
feszítettek. Ezért Jézus szavait érde
mes komolyan venni, hiszen ez a világ 
legnagyszerűbb ügye, amiért még a 
halált is készek voltak vállalni. E ben
nük végbement változás nem elég bi
zonyíték? Nekem elég arra, hogy el
higgyem: nem vagyok bezárva ebbe a 
múlandó világba. Hiszem és vallom, 
hogy a földi élet végén nem a nagy 
semmibe zuhanunk. Hiszem, hogy 
szeretteim sorsa nem a sírgödör, ha
nem van folytatás. Hiszem, hogy Jé
zus szállást készít övéinek, és ha itt 
Hozzá tartozom és Őt követem, Vele 
leszek halálom után is. Jó okom van 
arra, hogy higgyem ezt, hiszen ezeket 
Jézus maga mondta.

Ez a jövőbe vetett hit ad erőt és te
szi tartalmassá a jelent. Sokat jelentő 
jó hír ez a mai ember számára. Ha hi
szünk az örök életben, akkor itt és 
most, a jelenben is új értelmet, tartal
mat és célt nyer az élet. Nagyon fon
tosnak tartom ezt a kettősséget: eb
ben a világban élünk, felelősséggel 
vállalva a jelen feladatait, de úgy, 
hogy hiszünk az örök üdvösségben. 
Azért lényeges e kettősség az ember 
számára, mert a mai ember annyira a 
jelenben él, hogy szülte elveszítette az 
örök életbe vetett reménységét. 
Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy 
mennyire igaz, hogy ott, ahol az em
ber görcsösen ragaszkodik a földi lét

nek oka az a lelki alvás, amelybe 
valamennyien beleszülettünk. De 
ebből a lelki alvásból fel lehet, és 
fel is kell ébredni. Ez az ébredés 
akkor történik meg, amikor az ige 
megérint valakit. Az ige érintésé
nek első jele pontosan az, hogy va
lakit váratlanul(!) érdekelni kezdik 
Isten dolgai: igeolvasás, imádság, 
prédikáció vagy a gyülekezet. Mo
hón olvasni kezdi a Bibliát és na
ponta megdöbbenéssel tapasztal
ja, hogy az ige neki és róla szól.

Ezzel együtt jár egy nagy átérté
kelés. A z  élő hitre jutott ember to
vábbra is végzi a munkáját, lesznek 
földi céljai, vágyai, örömei, ame
lyeket igyekszik megvalósítani. A 
nagy különbség az, hogy miközben 
dolgait becsületesen elvégzi, ta
pasztalja, hogy ezek már nem elégí
tik ki. Egész pontosan: most már 
nem élet-halál-kérdés neki, hogy 
ezeket (pénz, siker, elismerés...) 
mindenáron megszerezze. Most

hez, megjelennek az életet pusztító, 
romboló erők, pl. alkoholizmus, ön- 
gyilkosság, pesszimizmus. Ismerős 
számunkra ez a negatív tartalmú kér
dés: „ugyan, mi az élet értelme?” Ép
pen az, ami túl van ezen a léten, az ad 
erőt itt a jelenben a munkához, a re
ménységhez, és még az igazságtalan
ságok, szenvedések elhordozásáhóz 
is, hiszen tudom, hogy nem a szenve
désé az utolsó szó.

Lényeges ez a kettősség azért is, 
mert vannak, akik azt hangoztatják, 
hogy mi keresztyének álmodozók vá

már tudja, hogy nyugtalanságát, 
céltalanságát, ürességét az Isten
nel való személyes kapcsolat tölti 
be.

A közöny és érdektelenség oka 
nem az ember „mai”-sága, vagy 
„modem”-sége. A nagy igazságra 
Jézus mutat rá János 3,6-ban: 
„Ami testtől született, test az” -  
vagyis csak a test dolgai érdeklik. 
De az ige így folytatódik: „és ami 
Lélektől született, lélek az”. Ez a 
nagy átértékelés! Már a lelkem is 
fontos lesz. Kell az ige, érdekel a 
prédikáció, fontossá lesz a gyüle
kezet.

A nagy átértékelés nem a világi 
dolgok megvetése. Csak minden a 
„helyére kerül”, csak a sorrend 
változik meg: a Jézustól kapott új 
élet lesz a legelső, a legfőbb kincs. 
De ebből az új életből csak áldás 
származik másokra is.

Gáncs Aladár

gyünk. A feltámadás hite olyan szá
munkra, mint az ópium, amivel kábít
juk magunkat. Ez nem igaz! Jézus 
Krisztus követőire éppen az jellemző, 
hogy ezt a földet, amelyen élünk és 
Jézus Krisztus Atyját egyszerre sze
retjük. Itt és most vagyunk Isten gyer
mekei és Jézus Krisztus követői, akik 
értelmesen és felelősen élnek a jelen
ben, miközben a szeretet szellemében 
és erejével igyekeznek alakítani ezt a 
világot. Közben azonban sohasem fe
ledjük arcéit, ami felé tartunk, és tud
juk, az ÚT végén Jézus fog várni. Szá
molunk azzal, hogy vendégek va
gyunk ezen a földön, de amíg itt va
gyunk, úgy imádjuk az élő Istent és 
úgy szeretjük embertársainkat, hogy a 
nagy folyók nyugalmával haladhas
sunk át ezen világon, tudva, hogy 
semmi és senki el nem választhat IS
TEN SZERETETÉTŐL.

Honti Irén

Evangélium és szégyen, evan
gélium és botrány kikerülhetet- 
lenül összetaroznak. Hamis evan

gélium az, mely akadályok nélkül, 
az emberek osztatlan elismerésé

ből övezve éri el célját. Különös, 
hogy a teljesen jóra formált, de Is- 

I tentől elfordult világban az egyet
l e n  „jó hír” hihetetlen és elfo- 
, gadhat atlan.

Pál apostol, amikor ezeket a so- 
' rókát papírra veti, már gazdag tar 
pasztalatok hordozója. A római 

; gyülekezet meglátogatása előtt 
I összefoglalja Krisztus evangéliu- 

7 mának lényegét. Nem szégyenli 
azt az evangéliumot, ami az övé is, 
noha számára annyi szégyent ho- 

. zott. Börtönt, megvetést, nevetsé- 
j gessé válást, üldözést, állandó 
I kiszolgáltatottságot. Saját népe 
Aközött a kereszt üzenete erkölcsi 
botrány, hiszen „átkozott, ki fán 
függ”, a pogányok között pedig in
tellektuális botrány az evangélium 
egyszerű tiszta gyermeki üzenete.

Hogyan vállalhat egy ilyen bot- 
rányt az az ember, aki számára a 
szigorú erkölcsiség és a finoman 
kimunkált értelem a legfőbb érték. 
Ez az evangélium titka. Benne 
nem egyszerű beszéddel, tudósí
tással, hanem ellenállhatatlan 
erővel találja szembe magát az 
ember. Benne azzal az Istennel 
találkozhatunk, akié minden hata
lom. Ez az erő feszítette szét Pál 
erkölcsi és intellektuális igyekeze
tét. Az üdvösség kérdésében még 
a mi legtökéletesebb útjaink sem 
vezetnek el Istenhez. Az evangéli
umban maga Isten szólal meg, sőt 
cselekszik. Mégpedig azzal a hata
lommal, amely egyedül képes ki
billenteni minket hamis bizonyos
ságunkból és biztonságunkból. Az 
evangélium hatalma egyszerűen 
igényli, provokálja az ember hitét. 
De úgy, olyan hatalomként, 
amelynek nincsenek tisztességte
len eszközei. Nem erőlteti ránk

ORGONZENÉS ÁHÍTAT 
a csepeli templomban 

(XXL Deák tér) 
június 22-én, csütörtökön 

du. 6 órakor
barokk és romantikus szerzők 

műveiből.
Orgonái:

Werner Seitz (Németország)

OROSHÁZA
Június 4-én, pünkösd napján áldoza

ti vasárnapot tartottak a gyülekezetben 
az építendő Evangélikus Szeretetott
hon javára. Az ünnepi istentisztelet 
résztvevői több, mint 1 millió forintot 
adtak össze erre a nemes és fontos cél
ra. A  gyűjtés nem zárult le pünkösd va
sárnapjával, többen jelezték, hogy 
későbbi időpontban lesz módjuk hoz
zájárulni a szép feladat megvalósulásá
hoz. A jelentős átépítési költségek mi
att további forráskutatás folyik, rendít
hetetlenül bízva Isten megsegítő ke
gyelmében, s Lélektől megindított ada
kozók áldozatkészségében.

A Nyugdíjas Lelkészek Otthonának 
ünnepélyes alapkőletétele június 17- 
én, szombaton du. 4 órakor lesz a Bu
dapest n., Hűvösvölgyi út 193. alatt.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája június 18-án este: 
Imádkozzunk mindannyiunkért, hogy 
megszabadulhassunk a fogat fogért, 
szemet szemért „igazságosság” tév- 
eszményétől. Kérjük a Szentleiket, 
erősítsen bennünket a Krisztus igazsá
gosságának elfogadására: szeresd el
lenségedet!

A Keresztény Orvosok Társasága 
rendezésében június 10-én a kelenföldi

magát. Belülről győz meg úgy, 
hogy akit elért, maga is hordozója 
lesz az örömhírnek. Ezért mond
hatja Pál Krisztus evangéliumára, 
hogy az övé is. (2,16) Mert az 
evangélium nem pusztán valami
lyen letisztult teológiai igazság, ha
nem a mi embervilágunkba bele- 
alázkodott igazság. Ahogyan az Is
teni Ige korlátot öltött magára az 
ember Jézusban, úgy Isten igazsá
ga emberi beszédben ér el minket. 
Ez az a csoda, melyet a világ nem 
ért. Hogyan lehet egy bűnös asz- 
szony Isten szemében igaz, és mi
ért kell egy a mi szemünkben igaz 
farizeusnak szégyenkezve elolda- 
logni Jézus szelíd figyelmeztésére. 
Isten igazsága, hogy a bűnöst min
den logikus gondolkodása ellenére 
magához öleli, helyre billenti, 
megigazítja, hogy éljen, mégpedig 
bőségben. Ahhoz, hogy az ember 
bűnös értelme ezt befogadja, szel
lemi, lelki megújulásra van szüksé
ge. Megtérésre. Hitre. Isten ilyen 
igazságába vetett bizalomra. Eb
ből az Isten által felébresztett bi
zalomból ma is lehet élni. Sőt csak 
így lehet élni. Naponta csüngve az 
evangélium beszédén, abból erőt 
merítve. Ez a hit pedig legyőzi a vi
lágot és nem szégyenít meg.

Verasztó János

IMÁDKOZZUNK!
ÚR Jézus köszönjük, hogy vállaltad 

az igazságtalan ítéletet és büntetést, a 
megalázó szégyent. Megaláz bennün
ket ez a szeretet, mellyel megigazítsz 
m inket Add, hogy ne szégyelljünk Té
ged, ahogyan Te is vállaltál minket az 
Atya e lő tt Ámen.

EVANGÉLIKUS RÁDIÓMISSZIÓ:
18.00-tól, a  41 m-es rövidhullámon, 
7355 kHz

június 17. szombat Lélektől léle
kig.

június 18. vasárnap: A hónap igéje -  
Gémes István.

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

református gyülekezeti teremben (Ská
la Áruházzal szemben) előadást, tart 
dr. Kisida Elek sebész főorvos: „Új ki
hívások a sebész számára” címmel.

A FÉBÉ piliscsabai Siló Társas
otthonában jól halad a súlyos mérték
ben mozgáskorlátozott fiatal felnőttek
nek szánt lakások építése. Itt a lakók 
minden segítséget megkaphatnak, ami 
önálló életvitelükhöz szükséges. Az 
utolsó 8 garzon jellegű lakás átadása 
őszre várható.

A  jelentkezéseket minél hamarabb, 
de legkésőbb június 30-ig várja a Siló 
Társasotthon (2081 Piliscsaba, József 
A. u. 7-9.).

Az Ifjúsági Bizottság ősztől folytatni 
szeretné az idén elkezdett ifjúsági 
vezetőképző tanfolyamát. Ebben az év
ben elsősorban a vidéki lelkészek és 
nem lelkészek jelentkezését várjuk, 
ezért a tanfolyamot ősztől kezdődően 
hét alkalommal hétvégenként (péntek 
délutántól szombat délutánig) szervez
zük meg! A  tanfolyam tematikája úgy 
épül fel, hogy elsősorban gyakorlati se
gítséget adjon a hallgatóknak. (Prog
ramszervezés, reklám, a misszió elvi és 
gyakorlati kérdései, kézművesség, sze
mélyes hitélet.) Az érdekődőknek 
bővebb információt küldünk (Marton 
Tamás 134 45 91). Mivel a tanfolyamot 
csak 15 résztvevő felett van lehető
ségünk megszervezni, ezért a jelentke
zéseket 1995. augusztus 10-ig írásban 
várjuk. (Evangélikus Egyház Ifjúsági 
Osztály 1085 Bp. Üllői út 24.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Köszönetét mondunk mindazon lel

készeknek, gyülekezeteknek és minden 
résztvevőnek, akik szerettünk temeté
se alkalmából személyesen vagy írás
ban hitünkben megerősítettek.

Dr. Ottlyk Emőné és családja

A BUDAI ÉS A PESTI EGYHÁZMEGYÉK SZERVEZÉSÉBEN 
1995. július 10-től 15-ig 

evangelizációs

CSALÁDI KONFERENCIÁT 
TARTUNK PILISC SÁBÁN,

A BETEL MISSZIÓI OTTHONBAN.
A konferencia július 10-én 11 órakor kezdődik.

Összefoglaló címe:
ÉBREDJ FEL, AKI ALSZOL...

A konferencia vezetője: dr. Győri József 
A szállásért és háromszori étkezésért napi 500,- Ft-ot, az ágynemű 

mosatásért 150,- Ft-ot kell fizetni. (Aki ágyneműt hoz magával, annak 
ezt az összeget nem kell befizetni.)

Az elhelyezés és az ellátás előkészítése érdekében kérjük testvéreink 
jelentkezését június 20-ig a következő címek egyikére eljuttatni: 

Varga Gábor otthonvezető: 2091 Piliscsaba, Széchenyi u. 8. T.: 06-26-375-
218

Pesti Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatal: 1071 Budapest, 
Damjanich u. 28/b.

Budai Evangélikus Egyházmegye Esperesi Hivatala: 1034 Budapest, 
Dévai Bíró Mátyás tér 1. T.: 168-68-93 

A beérkezett jelentkezésre visszaigazolást küldünk, 
részletes programmal.

A Budai és a Pesti Egyházmegye Elnöksége

A VI. NYÁRI HITOKTATÓKÉPZŐ TANFOLYAMOT 
-  a Budai és Pesti egyházmegye rendezésében

július 31.-augusztus 8-ig tartjuk az evangélikus Teológiai Akadémián 
(1147 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.).

A tanfolyam július 31-én, hétfőn du. 4 órakor kezdődik, és augusztus 8-án, ked
den ebéd után fejeződik be. -  Augusztus 2-án, szerdán ÓVODÁI napot tartunk.

A tanfolyam második felében péntek du.-tól az előadásokat és gyakorlati 
foglalkozásokat elsősorban dr. KWIRAN Manfred prof. a braunschweigi val
láspedagógiai intézet igazgatója tartja. A német valláspedagógiai intézetek elsősor
ban hittantanárok, lelkészek továbbképzésével, a hitoktatás, konfirmáció stb. teoló
giai, módszertani és gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak -  így ez egy nagy lehetőség 
a számunkra, hogy tőlük tanulhatunk és tapasztalatainkat kicserélhetjük.

Jelentkezés: június végéig, Missura Tibor ny. lelkésznél 1114 Budapest, 
Bocskai u. 10. T.: 1-620-240.

A jelentkezőknek részletes programot küldünk. Várjuk mind az eddigi, mind 
az új résztvevők jelentkezését! Teológusok, hitoktatói (hittantanári) szakra 
járók, hitoktatók és lelkészek számára is hasznos lehet a tanfolyamon való 
részvétel.

Egy lényeges kettősség
Krisztus feltámadt a halálból, 
hogyan mondhatják közületek némelyek, 
hogy nincs a halottaknak feltámadásuk?

lKor 15,12

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. június 18.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 7. dr. Széchey 
Béla; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. 
Balicza Iván; Modor! u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthldegkút, □. Ördög
árok u. 9. de. 9. Szilas Attila, de. fél 11. Szilas 
Attila; Békásmegyer III. Víziorgona u. 1. de
9. Verasztó János; Csillaghegy, ID. Mátyás 
kir. u. 31. de. 10. Verasztó János; Óbuda, ü l. 
Dévai B. M. tér de. 9. 10. Szebik Imre; 
Újpest, IV. Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Ge- 
rőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Gerhard Wien; 
du. 6. Zászkaliczky Péter; VII. Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
Nagy Zoltán; V m  Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VIII. Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII. Ka
rácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; 
V m . 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 Thmás; X. Kerepesi út 69. de. 8. 
Szabóné Mátrai Marianna; Kelenföld XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Fodor Viktor; de. 
11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Fodor 
Viktor; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. 
Csepregi András; Budahegyvidék, XII. Ihr- 
csay V. u. 11. de. 9. (úrv.); de. 11 (úrv.); du. 
fél 7.; 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.) Szabóné Mátrai Marianna; XIV. 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai 
Marianna; Pestújhely, XV. Templom tér. de.
10. Bízik László; Rákospalota, Nagytemp
lom, XV. Régifóti út 73. de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XVI. Hősök tere 
de. 10. dr. Kamer Ágoston. Cinkota, XVI. 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI. Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII. Ibssedik 
S. tér de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsaba,
XVII. Péceli út 146. de. 9. Kósa László; 
Rákoskeresztúr, XVII. Pesti ú t 111. de. fél
11. Fűké Szabolcs; Rákosliget, XVII. Gázon 
Gy. u. de. 11. Kósa László; Pestszentlőrinc,
XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Farkas János; 
Pestszentimre, XVIII. Rákóczi út 83. (ref. 
templom) de. háromnegyed 8. Farkas János; 
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, 
XXL Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII. Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor, Budaörs, Ref. Imaház de. 9. (úrv.) 
Solymár Gábor.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 1. 
VASÁRNAP az oltárterítő színe: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Jn 
4,39-42, az igehirdetés alapigéje: Róm 
1,16-17.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán június 
18-án, vasárnap de. 10.05 órakor 
Sopronból, az evangélikus templom
ból. Igét hirdet: Szimon János lelkész.

Irodának, rendelőnek is alkalmas, Városli
getre néző, harmadik emeleti 3 és fél szobás la
kás bútorozatlanul kiadó. Érdeklődni lehet a 
189-0758-as telefonon.

Háztartásvezetö és gondozónőt keresek idős 
férfihez, heti 5 alkalommal, félnapokra 
„Óbuda” jeligére a kiadóba.

Őrségi összkomfortos ház kiadó. Nagy Lász
ló 2103 Gödöllő Pf.. 308.

Mindennemű templomi és egyéni aranyo
zást vállalok. Lengyel Ottó aranyozó, 
Balassagyarmat, Rákóczi út 75. Telefon: 
06/35/311-067.

Hévízen idősek bentlakásos ápolása, gondo
zása gyógyfürdőkezelésekkel, átmeneti elhelye
zést is biztosítunk. 06/83/371-401, este 
06/83/371-501

34 éves, felsőfokú végzettséggel rendelkező 
fiatalember, intelligens hölgyet keres, akivel 
1-2 gyermeket szeretetben felnevelhetne. Jel
ige: Győr-Sopron megye.

Orgona, pedállal és paddal eladó, gyülekeze
ti célra alkalmas. Tblefon: 06-30-445-680.

Egytonnás, zárt kisteherautót veszek, levizs- 
gázottat, 80 ezerig, evangélikus lelkész. Tele
fon: 11-44-483.

Evangélikus
Étet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  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:
Fényszedő Központ Kft.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalbein közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési dl): fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg é s  nem adunk visszal
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" A TARTALOMBÓL
„ISTEN FELÉ FORDULVA IS VONZOTTA 

A FÖLD”

A JÖVŐ GYÜLEKEZETE

A FELVIDÉKEN JÁRTUNK (I.)

„NE ENGEDJ MEGFELEDKEZNEM  
TANÍTÓIM PÉLDÁJÁRÓL”

Az avatás szertartása Melbourne-ben

Magyar lelkész avatása Ausztráliában
Melboume-ből jött a hír. Nagy napja volt április 23. 

|  a Magyar Központnak. Életük egyik legjelentősebb 
napja. E  napon avatták fel a Szent István-templom- 

1 ban az első evangélikus lelkészt, Dabasy Jánost. A 
A Szent István-templom az itteni magyar ökumenikus 
J templom, melyet 1993 novemberében szenteltek fel.
' Ökumenikus volt az ünnepi istentisztelet is. Az 

Evangelical Lutheran Church képviseletében dr. 
David Stolz püspök és Geoff Schirmer püspökhe- 

I lyettes; a Melboum-sydneyi Magyar Evangélikus 
Kongregáció lelkésze, Breglec Árpád', a melboumi 
érsek, dr. Frank Little', a katolikus teológia igazgatója, 
Rigó István; Kiss János és John Flynn plébánosok; a 
Melboume-sidneyi Evangélikus Kongregáció lekto
ra, Dabasi Tibor, az Ausztráliai Presbiteri Egyház 
képviseletében dr. Alan Herman főm oderátor; 
Keresztesi Flórián László és Antal Péter református 
lelkészek voltak jelen.

A  szent szolgálatot Stolz püspök végezte Geoff 
Schirmer és Breglec Árpád segédletével. A szertartás 
nagyobb részben angol nyelven történt. Avatás után 
az új lelkész prédikált magyarul és angolul. Ő végezte 
az úrvacsoraosztást is magyar nyelven, püspöki 
segédlettel.

Egy szíwel-lélekkel ökumenikus volt a templomot 
egészen betöltő gyülekezet is. A  következő öku
menikus istentisztelet szolgálatát már a sorra kerülő 

! új lelkész végzi. Azután szabadságon lévő református 
lelkészt helyettesít, és nemsokára konfirmációi szol
gálata is lesz -  jelenti örömmel.

Az üdvözlőbeszédekben kifejezésre jutott az eddigi 
hűséges szolgálat és egyházszeretet elismerése, 
személyének megbecsülése és szívből jövő áldás
kívánások. Utolsó akkordként felcsendült a karzaton 
az apai szív büszkeségének, lányának, Dabasy 

L Júliának kürtszólója hárfakísérettel. A  szép és 
megható szertartást a Magyar Himnusz éneklése 
zárta be, ami után az egyházi vezetők harangzúgás és 
az orgona hangjai mellett vonultak ki a templomból -  
írta a Magyar Központ melboume-i lapjának, a 
Magyar Életnek krónikaíró tudósítója.

A Magyar Központ a Szent István-templomban 
lefolyt szertartással ismét példát mutatott nemcsak az 
ausztráliai, hanem az itthoni vallási élet számára is. 
Van-e szívmelengetőbb élmény annál, hogy az 
emberek a vallási különbözőség mellett egységesen 
tudnak imádkozni az Atya, Fiú és Szentlélek hár
masságának jegyében, mely híven tükrözi vissza az 
ökumené mélységes isteni és emberi jellegét is? 
Nekünk magyaroknak ez különösen nagyjelentőségű, 
mert annyi minden választ el bennünket, hogy éppen 
ideje már egy szellemi kapocs létrehozásának, amely 
áthidal minden emberi gyengeséget, és a híd másik 
végén ott vár az isteni Pásztor, aki egyetlen hatalmas

nyájba tudja tömöríteni az eddig tévelygő bárá
nyokat...

A  bíborba öltözött katolikus érsek és a fekete 
taláros református főlelkész ott ült egymás mellett 
egy harmadik keresztény egyház papjának felszen
telésén. Együtt énekelték a harmadik egyház énekeit, 
és vettek részt annak szertartásán. Ha a melboume-i 
magyarság többet nem nyújtott volna, mint ezt a 
felemelő élményt, már az is megérte a sok áldozatot 
és fáradságot, amivel a magyarok büszkeségét, a 
Magyar Központot felépítettük itt a világ legtávolabb 
eső részén -  olvassuk a Magyar Élet kommentár
jában.

*
Ha már Melboume-ről beszélünk, mi kb. 22 km-re 

lakunk a Belvárostól keletre. Tőlünk a város még vagy 
25 km-re terjed tovább keletre. A  nagy távolságok sok 
időt vesznek el az embertől. Nem beszélve arról, hogy 
minden nap egy óra munkába és egy óra vissza, ’hő-kor 
indulunk, és legkorábban 6 és 'h7 között érünk haza. 
Mire a vacsora lezajlik, 8 óra... Én a világ egyik leg
nagyobb kémiai vállalatánál dolgozom már 20 éve, mint 
tervező gépészmérnök. Szeretem a munkámat. Gyár
tástervezésekkel és -bővítésekkel foglalkozunk. Beosz
tásom az, hogy én vezetem a gépészeti szakosztály ter
vező csoportját. Elég felelős beosztás... (Önéletraj
zából)

Dabasy János most 59 éves. A  család a Rákosi- 
érában állandó zaklatások között élt. A forradalom 
alatt, amint a határok megnyíltak, az egész család 
menekült, és Ausztráliába települt. A  bencés gimná
ziumban érettségizett bátyjával, Tiborral, és egyetemi 
tanulmányai megkezdése előtt állt. Tevékenyen be
kapcsolódott a m elboum e-i evangélikus gyüle
kezetbe, melyet Kemény Péter magyar evangélikus 
lelkész szervezett és gondozott. Mint egyetlen magyar 
evangélikus lelkész, a Melboume-től 3000 km-re levő 
kis gyülekezet lelkésze volt Perthben. Havonta egy
szer látogatta a melboume-i gyülekezeti közösséget. 
Nagy hatással volt rá, és 27 éven át szorgalmasan részt 
vett vele és mellette a helyi gyülekezeti közösséggon
dozásban. Kemény Péter 1994 augusztusában 
meghalt. Ő gondozta tovább és szervezte, hogy a 
lelkészi szolgálatok végzésére a tőlük még mindig 
1000 km-re lakó lelkészt bízza meg az egyház 
püspöke. Maradtak azonban még megoldatlan prob
lémák. Végül is elismerve és értékelve eddigi lelki- 
ismeretes lelkigondozói szolgálatát, teológiai végzett
ség nélkül engedélyezték lelkésszé avatását.

Nagy örömet jelentett neki a hazulról kapott áldás
kívánások és üdvözlések sora. Köszöntötte őt Szebik 
Imre püspök, Bödecs Barna és e sorok írója.

Kovács Géza

MENJ, AHOVA CSAK KÜLDELEK, ÉS HIRDESD, 
AMIT CSAK PARANCSOLOK!

Lelkésziktatás Kelenföldön

A pünkösd ünnepét megelőző 
szombaton egy délelőtti órában 
megtelt a kelenföldi gyülekeze
tünk temploma. Szeverényi János 
lelkészt iktatta hivatalába Bálint 
László esperes. A  gyülekezet szer
veződése 1910-ben kezdődött, 
majd önállóvá 1924-ben lett Szüts 
Gábor lelkész lankadatlan szerve
ző munkája eredményeképpen. 
Nagynevű elődök szolgáltak ebben 
a gyülekezetben, mint az egyház- 
község lelkészei, akik között 12. 
lett a most beiktatott lelkész. Itt 
szolgáltak többek között a tragikus 
sorsú Szántó Róbert, a majdani 
további szolgálata során sok mega
láztatást szenvedett későbbi püs
pök, Ordass Lajos és az ugyancsak 
nehéz életsorsot hordozó Kendeh 
György. Nemrégiben váltak ki a 
gyülekezet lelkészei sorából Ben- 
cze Imre és Missura Tibor. A z  utób
bi helyére került most Szeverényi 
János. A gyülekezetben szolgált 
vallástanárok és segédlelkészek 
között is jó néhány ismert nevet 
találunk, akikre a gyülekezet ma is 
szeretettel emlékezik. Többen 
másodlelkészként több éven ke
resztül végezték szolgálatukat. így

Bottá István, Reuss András. Álta
luk, rajtuk keresztül Isten végezte 
az evangélium hirdetésének, a 
gyülekezet építésének szolgálatát.

Bálint László esperes igehirde
tésében is arról az elhívó és elkül
dő Úrról beszélt, aki beállít az ő 
országa szolgálatába. A megbízó 
az Isten, a megbízást Istentől veszi 
át az élő Isten szolgálatába álló 
ember. Drága üzenet, ígéretek so
ra indít a szolgálat útjára. „Ismer
telek, megformáltalak, választotta
lak, népek prófétájává tettelek.” 
Istennek ez a megerősítő, küldő 
szava, a Szentlélek Istennek ben
nünk és közöttünk munkálkodó 
ereje tesz képessé szolgálatunk el
végzésére. A  kemény feladatok, a 
gyomlálás, a rombolás, majd a 
romok eltakarítása után az építés, 
plántálás munkáját is végeznie kell 
az Ú r küldöttének. Mennie kell 
oda, ahova az Ú r küld, és hirdetni, 
amit ő parancsol. Ez volt Isten 
szava egykor Jeremiáshoz, s ez mai 
üzenete a most szolgálatba lépő
höz.

A  beiktatott lelkész beköszöntő 
igehirdetésében a gazdag ifjú tör
ténete alapján arról szólt, hogy a

teljesség, a beteljesedés, a cél felől 
érdeklődő ember számára az 
egyetlen út az, hogy úgy szeressük 
egymást, ahogyan ő szeretett min
ket. Ez ugyan embereknél lehetet
len, de az ő szeretete mégis alkal
massá tesz minket arra, hogy amit 
kaptunk, tovább tudjuk adni.

A beiktatott lelkészt az istentisz
teletet követő közgyűlésen számo
sán köszöntötték. Néhányan írás
ban küldték el köszöntésüket, de 
sokan élőszóval mondták el a szol
gálatba indulót biztató üdvözlésü
ket. Az erdélyi és finnországi test
vérgyülekezetek köszöntésének 
tolmácsolása után evangélikus, re
formátus, baptista és római kato
likus lelkészek és nemlelkészek 
ajkáról hangzott el sok áldáskívá
nás, amit a beiktatott lelkész me
leg hangon köszönt meg.

Az ünnepet még melegebbé tet
te a gyülekezet énekkarának szol
gálata, s az a szeretet, amely a köz
gyűlést követő megvendégelésben 
és a kötetlen beszélgetésben meg
nyilvánult. Isten áldása legyen a 
gyülekezet életén az új lelkész 
szolgálatán keresztül is!

Vető Béla

Evangélikus nyugdíjasházat szenteltek Kondoroson
Még 1990-ben határozta el a kon- 

dorosi presbitérium, hogy ha meg
kezdődik az egyházi ingatlanok visz- 
szaadása, annak folyományaképpen 
szeretetotthont fognak alapítani. Ez 
meg is történt. A visszakapott egyet
len ingatlanból -  ami addig mint 
diákotthon működött -  alakították 
ki az otthont, míg a többiről méltá
nyos anyagi juttatás ellenében le
mondtak. 1994-ben kapták vissza az 
épületet.

Az átépítéshez ingyenesen előre 
elkészítette a terveket Farkas Ipoly 
kétszeres Ybl-díjas építész. Verseny- 
tárgyalás során Nagy József szarvasi 
vállalkozó nyerte el a kivitelezést. 
Először óriási rombolás kezdődött, 
mert a többszörösen életveszélyes 
épület nagy részét le kellett bontani, 
falak, födémek és a tetőzet jó része 
tűnt el, hogy helyet adjon az újnak. A 
munka jó része már az év végére 
elkészült -  amint erről tavasszal már 
lapunkban is hírt adtunk. A teljes 
befejezés ez évben valósult meg. A 
szükséges engedélyek beszerzése 
után februárra megtörtént a hivata
los átadás is. Lassan beköltözhettek 
az új lakók, és ezzel megkezdte 
működését a Kondorosi Evangélikus 
Nyugdíjas Ház -  mondta el ismer
tetésében Sztojanovits András lel
kész.

Az ünnepélyes felszentelés isten- 
tisztelet keretében és utána történt 
meg május 28-án. Dr. Harmati Béla 
püspök igehirdetését Lk 24,29-30

alapján tartotta. Isten velünk jön, 
Jézus kísér az élet útján bennünket -  
ez volt a főgondolata prédikációjá
nak. Lám a Viharsarokban is meg
pezsdült az élet, változott a lehe

tőség fiatalok és idősek felé. Ezzel 
mutatott a fiatalok részvételére (Ten 
Sing kórus szerepelt). De a „maradj 
velünk” nem csak a kenyér meg
szegését jelenti, hanem azt is, hogy 
Jézus igéjével az anyagiakon túl is 
segít és velünk van. Ragyoghat min
den az egyházban, de mi van a 
szívvel és lélekkel?... Legyen a tradí
ció életté Kondoroson, hangozzék 
Jézus szava magyarul, szlovákul és 
németül, és legyen továbbra is meg
értés és áldozat, de főként hálaadás 
az egyházban.

Számosán köszöntötték a gyü

lekezetét ez alkalomból, Táborszky 
László esperes, dr. Valentinyi Károly 
egyházmegyei felügyelő és a német 
testvérgyülekezet nevében Martin 
Bach lelkész.

A Nyugdíjasház 
udvarán a szente- 
lési szertartás során 
a püspök átadta az 
otthon kulcsát Gyu
rik Katalin otthon
vezetőnek, aki rövi
den ismertette a 
közel 17 millióba 
került építkezés 
anyagi hétterét, 
melyhez a gyüleke
zeti tagok másfél, a 
német testvérgyüle
kezet egymillióval, 
az országos egyház 
hat és a beköltözők 
három és fél mil

lióval járultak hozzá. Az épületben 
15 szoba, fürdőszoba és közösségi 
termek állnak a lakók rendelkezé
sére.

tszm.

D. ORDASS LAJOSNÉ sz. 
KIRNER IRÉN életének 90-ik 
évében csendesen elpihent. Teme
tése június 28-án, szerdán délelőtt 
11 órakor lesz a Farkasréti teme
tőben.

A ZSINAT 17. ÜLÉSSZAKÁNAK  
VÁRHATÓ RENDJE

A következő 17. zsinati ülésszak 1995. 
június 23. péntek 10 órától június 25. vasár
nap 16 óráig tart. Az ezen tárgyalandó 
törvények várhatóan a következők lesznek:

1. „Az egyházi szolgálat az egyházkerület
ben” című törvényrész részletes vitája

2. „Az egyház szervezete -  Egyházkerület” 
című törvényrész részletes vitája

3. „Nemlelkészi egyházi szolgálat” című 
törvényrész részletes vitája

4. „A közgyűjteményi törvény” részletes 
vitája

5. „A zsinati törvény” általános vitája
6. „Az egyház kapcsolatai” cíínű törvény 

általános vitája
7. A „Tanácskozási és ügyrend” módosítása
A számba vett kérdések ülésekre történő

elosztását a zsinati elnökség oldja meg s az 
ülésszak első ülésén a zsinat határozza meg a 
végső tervet.

_________________________

Vajon egy nagy jelentőségű evangélizációs és missziós 
kibontakozás értékes része volt-é egyházunk életében a 
május 20-i körzeti evangélizáció 12 alkalma, vagy csak 
egy tiszteletre méltó, átmeneti erőlködés? Isten előtti 
csendben mérlegelem az országosan mintegy 1300-1400 
testvért mozgósító alkalomlánc előrelépő vonásait, * a 
rendszer hibáit, ellenzőinek eddig ismert nézeteit, az al
kalmak jelentős kincseit.

Egyházunk Missziói Bizottsága az év első negyedében 
alakította ki azt az álláspontját, hogy a tavalyi tapasztala
tok hatására ez évben nyár előtt szervezi a körzeti 
evangélizáció alkalmait, s október 21-22-én Nagytarcsán 
az országos evangélizációt. Alapos mérlegelés- után a 
számba vehető időtartamban minden hátrányával együtt 
az egész országot érintő szolgálat időpontjának csak má
jus második harmada látszott megfelelőnek. A Missziói 
Bizottság megbízott szervező csoportja 12 körzeti 
szervezővel, illetve a helyi gyülekezeti lelkészekkel a 
következő központok mellett döntött: Aszód, Balassa
gyarmat, Békéscsaba, Bp.-Angyalföld, Csővár, Gyenes- 
diás-Kapemaum, Győr-Nádorváros, Kiskőrös, Miskolc,

Nyíregyháza, Szekszárd, Szombathely gyülekezetei. 
Mindegyik központban -  bár jelentősen különböző lét
számokkal -  jó, értékes megoldások születtek.

Egyházunk valamennyi gyülekezetébe szórólapokat, 
plakátokat küldtünk. Sajnos, számos helyen ezeket ki 
sem tették. Az evangélikus fájitö is széles teret adott az 
előkészítésnek, az előzetes mozgósításnak. Becsülhetően 
100-110 gyülekezet mozdult meg az 5-6 órás időtartamú 
alkalmakra.

Nagy értéket tükröztek az igeszolgálatok, a közösségi 
összetartozást dokumentáló események. Az igehirdetők -  
közöttük számos nemlelkész -  fiatal, középkorú s egészen 

■idős, tapasztalt "szolgálókként missziói erővel szólaltatták' 
meg a rendkívüli halfogás történetét. Őszinte, csendes re
ménységünk az, hogy Urunk meghallgatta az „Oldj fel! 
Küldj el! Tölts el tűzzel!” könyörgéseinket. Nagyszabású 
közös imádságban, gyakorlatilag közös időben, együtt, egy 
nagy országos közösségként fordultunk élő Istenünkhöz 
előre összeállított 13 kérdéskörben. Az imádságnak egész 
egyházunkat összeölelő erejét tapasztalhattuk meg.

Igazi örömet okoz az is, hogy a többféle kegyességi

irányzathoz tartozó, de Krisztust személyes Megváltójuk
nak ismerő munkaszervezők, igehirdetők s a résztvevők 
széles körei nagyon értékes keresztény egységet mutat
tak fel ebben az evangélizációs és missziói erőfeszítés
ben. A Krisztusban kialakult egység általában nem Kön
nyű kérdés egyházunkban. Hallatlanul lényeges lelki ér
dek, hogy az élő Jézusról bizonyságot tevők -  minden 
különbözőségük mellett -  testvéri szívvel tartozzanak 
össze. Ez a 12 alkalom -  részletesebb elemzések alapján 
is -  egyházunknak a tényleges Krisztus-hitért mozgósí
tott, egységes erőfeszítését mutatja.

Lapozgatom csendben a szervezők által kitöltött, egyes 
hibákat is részletező „Beszámoló értékeléseket”. A konfir
mációkba, a már erős mezei munkába ütköző időpontot bí
rálták legtöbben. A helységek kiválasztásában a rövidre sza
bott szervezési idő miatt is voltak zökkenők.. Végül azon
ban az adatok is örömujjongásra ösztönöznek. Egyházunk 
sok fontos kérdése között a legfontosabbak közé tartozó, 
evangélizáló és missziói munkájának nagyszerűsége rajzoló
dik ki ebben a széles körű megmozdulásban. A befejező úr
vacsorái alkalmon a gyónás bűnbánó válaszai s a feloldozás 
után az eucharisztia ujjongó hálájával összesen kb. kilenc- 
százan vettük Urunk valóságos testét és vérét

Közös imádságunk záró mondata ismétlődik bennem 
most is nagy örömmel: „Tied a dicsőség, a hatalom és a 
hála most és mindörökké!”

Koczor Miklós

OLDJ FEL! KÜLDJ EL! TÖLTS EL TŰZZEL!

Mérlegelés, öröm, hála!
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„C sak  egy karcolás!” -  tiltakoztam  hevesen, 
de Nagyi nem  hagyta annyiban...”
A laposan k itisz títo tta  a sebet, fertő tlenítette , 
és bekötötte gézzel, nehogy elm érgesedjen.
Azt is m ondta, hogy am it mi jelen ték te lennek  
ta rtunk , súlyos következményekkel já rh a t.
Ebben tényleg lehet valam i igazság, 
és nem csak a  sebekre igaz ez a  m egállapítás.
M ert ahogy a karcolásból vérm érgezés szárm azhat, 
úgy vá lha t a füllentő hazudozóvá, 
egy kábítószeres bélyeg első lépés a függőség felé, 
s lehet egy csenés lopások so roza tának  kezdete... 
B árcsak  tu d n án k  U ram , m inden ilyen „karco lást” 
időben „fertő tlen íten i” !

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Zakariás próféta
Zakariás próféta nevét egy könyv őrzi az Otestá- 

mentumban. A Zakariás név egyébként igen gyakori 
volt, a Bibliában huszonnyolc ilyen nevű emberről ol
vashatunk. A próféta könyve abból az időből való, 
amikor Isten babiloni fogságba hurcolt népe végre is
mét visszatérhetett hazájába, és megkezdődött az új
jáépítés. Zakariás buzdítja kortársait a háborúban le
rombolt jeruzsálemi templom rendbehozatalára, az 
Isten akaratának való engedelmességre és a könyörü
lő szeretetre. Könyvében szól Izráel népének jövőjé
ről is. Arról, hogy Isten elküldi szabadítóul a Mes
siást, aki szelíden és szamárháton ülve vonul majd be 
Jeruzsálembe, akit eladnak majd harminc ’ezüstpén
zért, átszegezik, de végül O lesz a dicsőséges király. 
Zakariás szavai mintegy fél évezreddel a könyve meg
írása után váltak valóra:

Jézus valóban úgy vonult be Jeruzsálembe, aho
gyan azt a próféta megjövendölte. Júdás épp harminc 
ezüstért árulta el őt a főpapoknak. Kezeit s lábait a 
keresztre szögezték, de harmadnapra feltámadva le
győzte a halált, és övé a hatalom és a dicsőség örök- 
kön-örökké.

Megfejtés
A május 28-i számban közölt „Dalo-ló-ugrás” 

megfejtése az 58-as ének volt, melynek kezdő sora így 
hangzik: Mily nagy az Úr kegyelmessége...

Nagy örömömre sok jó megfejtést küldtetek. A 
feladványt helyesen megoldók névsora a következő:

Binder Edit hittanosai (Paks); ifj. Bors Zoltán 
(Felpéc); Budai László (Aszód); Donáth Ferkó 
(Ózd); Fancsali Ifjúsági Kön Illés Adél (Egyházas- 
dengeleg); Kardos Anita (Fancsal); Lőrinczi Istvánná 
(Legénd); Marthon Ildikó (Bököd); Mersva Ildikó 
(Vácegres); Németh Csilla (Somlószőlős); Petró 
Hajnalka (Budapest); Pete Miklós (Pilis); Sáli 
Imréné (Rábapaty); Szabó Barbara (Budapest); 
Szabó Márta (Kölesd); Zalán Péter (Budapest); 
Zombory Réka (Budapest).

Mivel ilyen sok megfejtőnek nem tudok ajándékot 
küldeni, kisorsoltam három nevet, akiket igéslappal 
jutalmazok.

A három szerencsés pedig: Budai László, Mersva 
Ildikó és Szabó Barbara. Mindannyiótoknak gratulá
lok!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: Cselovszky 
Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Csak hasonló!
A két kép else ránézésre úgy tűnik, mintha teljesen 

egyforma lenne. Pedig öt részletben eltérnek 
egymástól. Melyik ez az öt részlet? Megfejtéseiteket a 
lap dátumát követő keddig adjátok postára!

Humorzsák
Egy dél-amerikai misszionárius az emberevő pápuák 

földjén vándorol keresztül, amikor egyszer csak hirtelen 
elétoppan egy csoport vérszomjas kinézetű kannibál. A  
misszionárius felismerve, milyen nagy veszély fenyegeti, 
e/céppen imádkozik:

-  Bárcsak hívők lennének, Uram!
Mire a kannibálok áhítatosan összekulcsolják a kezü

ket, és ők is imádságba kezdenek:
-  Jövel Jézus, légy vendégünk, áldd meg amit adtál 

nékünk! Amen...

Dr. Merényi Gusztáv centenáriumára
Szellemi kiválóságra, neves tanárra, irodalomtudósra 

és népművelőre emlékezünk Száz évvel ezelőtt, 1895. 
június 28-án született Édesapám: dr. M erényi Osz
kár.

Régi szepességi evangélikus családból származott. A  
nagymúltú eperjesi gimnázium diákja volt. Ennek az 
evangélikus iskolának a szelleme olyan útravalót adott 
neki, ami élete végéig elkísérte.

A  budapesti egyetemen szerzett magyar-német-filozó- 
fia szakos tanári diplomát. Pedagógus pályájának első 
állomásait a körmöcbányai, a kaposvári és a nagykállói 
gimnáziumok jelentették

Pályája kezdetén költő volt. Négy kötete jelent meg. 
Később felhagyott a költészettel. Tény azonban, hogy a 
versírás színesebbé tette kifejezésmódját.

1922-41 között a kaposvári kereskedelmi iskola ta
nára volt. Kiváló pedagógusként hamarosan közszere
tetnek örvendett a diákok körében. Tankönyveket is írt.

1928-ban kezdte meg irodalomtörténeti munkássá
gát. Számos esszékötetet adott ki a felvilágosodás és a 
reformkor magyar irodalmáról.

Fő témája Berzsenyi  Dániel  élete és munkássága 
volt. A  már-már elfeledett hazafias, evangélikus költőt ő  
fedezte fel a nagyközönség számára. 1933-1941 között 
kilenc könyve jelent meg Berzsenyiről.

Evangélikus meggyőződéséhez híven kapcsolódott be 
a Protestáns Szemle munkájába. Itt több tanulmányát 
közölték Berzsenyiről és G yóni Gézáról.  Jó viszony 
fűzte őt Kapi  Béla dunántúli, majd Turóczy Zol tán  
tiszántúli evangélikus püspökökhöz. Barátságba került a 
Protestáns Szemle szerkesztőivel, Vajthó Lász lóval  
és Kerecsényi Dezsővel.

Jelentős népművelői tevékenységet is fejtett ki. A  30-as

években a Berzsenyi Társaság főtitkára volt. A  40-es 
években pedig a szabolcsi Bessenyei Kör vezetője lett.

1941-ben került át a nyíregyházi kereskedelmi iskolá
ba. A  debreceni egyetem magántanára lett. Nyíregyhá
zán is folytatta tudományos irodalmi tevékenységét. 
Könyvei jelentek meg B essenyeirő l és K ölcseyről. 
Újabb esszéköteteket is adott ki (pl. Magyar lélek, ma
gyarszellem stb.)

A  nyíregyházi kereskedelmi igazgatója lett 1946-ban. 
1948 után is az maradt. Komoly sérelmeket okoztak 
számára a diktatúra intézkedései Az általa irányított 
Bessenyei Kört feloszlatták, egyetemi magántanárságát 
megszüntették, a vallásos szellemű régi magyar irodal
mat a tanításban teljesen háttérbe szorították. (Ez utób
bi ellen több esetben tiltakozott, de hiába.) 1948-1955 
között írásai nem jelentek meg.

1953 után enyhülés következett be. 1956-ban végre 
újabb Berzsenyi-könyve jelenhetett meg. A  forradalom 
bukása után újabb csapás érte. A z  általa összeállított 
Berzsenyi-emlékkönyvet 1957-ben nem engedélyezték. 
Elkeseredése ellenére azonban bízott abban, hogy ez a 
kudarc csak átmeneti.

Igaza lett: A  60-as években már az Akadémia támo
gatta az ő  mukásságát. 1966-ban látott napvilágot egy 
Berzsenyi-monográfiája. Ugyanebben az évben búcsú
zott az iskolától, miután fél évszázadot töltött a kated
rán.

A  nyugdíjas évek azonban nem jelentették a tétlenség 
időszakát dr. Merényi Oszkár számára. Budapestre köl
tözött és most már minden energiáját tudományos mun
kásságra fordította. Számos tanulmánya jelent meg 
(többek között Széchenyiről és Kossuthról is).

Legtöbbet azonban Berzsenyi költészetével foglalko
zott. A  60-as és 70-es években egyre-másra jelentek meg

A beszédről
„Egy tudós azt mondta: szólj a beszédről! És ő  vála

szolt, mondván: Akkor beszélsz, amikor gondolataiddal 
nem vagy barátságban. És amikor nem élhetsz immár 
tovább szíved magányában, akkor ajkaidon élsz; a hang 
pedig kitérő és időtöltés. És beszéded nagy részében a 
gondolat félig meggyilkoltatik Mert a gondolat a szabad 
tér madara; a szavak kalitkájában kibonthatja 
szárnyait, de fö l nem repülhet.

Vannak közöttetek, akik azért keresik a beszédeseket, 
mert félnek az egyedülléttől. A z egyedüllét csöndje feltár
ja előttük meztelen önmagukat, és szeretnének elmene
külni előle. És vannak, akik beszélnek, és anélkül, hogy

sejtenék, vagy remélnék, olyan igazságot fednek fel, 
amelyet maguk sem értenek, és vannak olyanok, akik 
belül ismerik az igazságot, de szavakkal nem mondják 
el. A z ilyenek keblében lakik a csend, amelynek ritmusa 
van.

Amikor az útfélen vagy a piactéren barátoddal talál
kozol, ajkadat a lélek mozgassa, nyelved ő irányítsa. A  
hangod hangja szóljon az ő  fülének füléhez. Mert az ö 
lelke megőrzi szíved igazságát, miként a bor ízére 
emlékezünk, amikora színét már elfelejtettük, és a korsó 
sincs többé. ”

(Részlet Kahil Gibran: A próféta c. könyvéből)

A szó veszélyes fegyver...
Aggódom a szavakért. Ijesztő 

szavaink, félelmetes kifejezéseink 
vannak. Élettelen, üres, tartalmat
lan, bonyolult szavak. Mások felé 
sután odavetett, közönyös szavak. 
Töltelékszavak.

Aggódom a szavakért, a jövőjü
ket féltem. Mert ránk vannak bíz
va. Hogyan bánunk velük? Bródyt 
hívom segítségül:

„A szót k im ondják -  ki tu d ja , ki 
hogyan érti

A szót le írják  -  ki tu d ja , ki m ire 
gondol

A szó veszélyes fegyver, és van, 
aki fegyvertelen

A szót hallgatják  -  ki tu d ja , ki 
hogyan érti

A szót o lvassák -  ki tu d ja , ki m i
re  gondol

A szó elrepül -  ki tu d ja , k it ho 
gyan ta lál

A szó m essze száll -  k i tu d ja , 
hol áll meg végül

A szó veszélyes fegyver, és van, 
ak i fegyvertelen...”

Szavainkból derül ki, kik is va
gyunk tulajdonképpen, mik va
gyunk valójában; elárulnak min
ket. Ránk jellemzőek, le sem ta
gadhatjuk őket. És mégis: kiszol
gáltatottak nekünk. Rajtunk áll, 
mivé lesznek: simogatássá vagy 
fegyverré.

Kellenek a szavak, nem tudunk 
nélkülük élni. Aki csak rövid ideig 
is próbált már néma lenni, tudja, 
milyen nehezen fojtjuk magunkba 
a szavainkat. Aki már próbált hall
gatni, meghallgatni valaki mást, 
tudja, hogy nem könnyű dolog ez.

Örülök a szavaknak, rfiert szere
tem őket. De aggódom is értük: 
mivé lesznek? Miért rontjuk el 
őket? Miért változtatjuk őket fegy
verré? Alig találok szavakat... Iga
ziakat, éltetőket. Azért még akad 
néhány. Például: örülök neked,

hallgatlak, sokat gondolok rád, 
hogy érzed magad, hiányoztál, 
fontos vagy nekem, várlak, szeret
lek, Isten áldjon!, jó veled, te mit 
gondolsz?, ügyes vagy, jól tetted, 
imádkozom érted... A szavak nem 
önmagukért vannak, hanem máso
kért. A Másikért. Ez a titkuk.

Ezért felelősség a szó, a beszéd, 
ezért tartozunk számadással min
den kiejtett szóért, mondatért, 
minden papírra vetett gondolatért. 
Jaj, csak ne felejtenénk soha: 
annyi fegyvertelen, védtelen em
ber él körülöttünk! Aki gyógyító 
szóra vár, biztatásra, törődésre, 
szeretetre. Élő szavakra.

Ebből születik az öröm. A célba 
talált, egymásra talált szavak örö
me. És Isten emberré lett Szavá
nak, Jézusnak bennünk való örö
me.

V. Gy.

Ezek csak gondolatok...
Miért beszélünk? Utólag sokszor 

elszégyelljük magunkat, visszagon
dolva egy párbeszédre.

Van egy „nagyon bölcs mondás”: 
„Előbb járjon az eszed, utána a szád!” 
Az ember hallgasson, és ne közölje 
gondolatait?! Hisz a beszéd értelme 
az, hogy más embert megismerjünk, 
és megismertessük önmagunkkal. Ez 
a „bölcs mondás” arra tanít, hogy 

. meggondolt, kiforrott gondolatokat 
közöljünk csak. De ez már nem az 
igazi! Nem magunkkal ismertetjük 
meg a világot, hanem egy Nagyon 
Bölcs Személyiséggel. Amilyenek 
lenni szeretnénk? Hol van a beszéd 
aktuális varázsa, a spontán módon 
kifejezett érzések? Hisz beszéd 
közben fejlődik a mondanivalónk, 
rádöbbenünk a helyesebb kifejezés
re. A gondolataink bizonyos meder
ben futnak. Vannak elágazások, de 
léteznek bizonyos határai is. Köny- 
nyebben ldfejezzuk magunkat be
széddel. És az emberek is jobban 
megértik...

De vannak meg nem értett 
mondatok is. Nem értjük meg a 
bántó-segítő szót, a vigasztalás félve- 
félbe mondott szavait. Sündisznó 
orrocskánkat behúzzuk, és tüske

hegy mered a világ felé. Jobb eset
ben csak egy-két ember felé...

Pont, pont, pont, kérdőjel, felkiál
tójel, vessző, idézőjel. Milyen gondo
latot tükröznek? Nem tudjuk, min
den embernek mást mondanak. 
Nem tudjuk, minden sün más miatt 
gömbölyödik össze. Tehát a leírt 
gondolat mindenkinek mást ad.
, Mégis- - .az - élőbeszédhez.. kell folyat 
modnunk-, Ezért kerüljük a„„kétér- 
telmű” embereket?

És mégis milyen nehéz „kibeszél
ni” magunkat. Kutatjuk, keressük a 
kifejezéseket, de minden sünnek 
mást jelent egy-egy gyümölcs. Tanít
sanak meg minket beszélni! De ki és 
hol? Reménytelen... (Túl egyhangú 
lenne az egy tanítótól tanult be
széd?!)

A megoldás talán egy versben rejlik:

.jMindenik embernek a lelkében dal van, 
És a saját lelkét hallja minden dalban. 
És akinek szép a lelkében az ének,
Az halfja a mások énekét is szépnek!”

Hallgasd meg a saját beszédedet 
kívülállóként -  és megkapod mások 
igazgyöngy gondolatait.

Sz. E.

Teológusaink 
a Vajdaságban

A Vajdasági Magyar Evangélikus 
Esperesség lapjában, az Alapkőben 
olvastunk teológusaink vajdasági út
járól. A már évek óta újraírt és itt
honi gyülekezetekben előadott pas
siót adták elő május 28-án délután a 
szabadkai, este pecjig a bajsai evan
gélikus templomban. Ä gyülekeze
tek mindenhol nagy ^szeretettel 
fogadták őket. A láp szerkesztője vil
láminterjút készített az otthon igaz
gatójával, Zászkaliczky Pál lel
késszel. Ebben szólt teológusaink 
tanulmányi munkája mellett arról is, 
ami az idei passió üzenete volt: „Az 
idei feldolgozásunk üzenete Péter, 
aki megtagadja Jézust, Júdás, aki 
elárulja, Pilátus, aki vívódik Jézus 
nagyságával, tulajdonképpen mind- 
mind mai emberek, mi magunk va
gyunk, akik szembesülünk azzal a 
kérdéssel, kicsoda ő és mit jelent ne
künk. És mi magunk vagyunk azok, 
akik eláruljuk, akik megtagadjuk, 
akik időnként legyintünk arra a kí
vánságára, igényére, hogy »én va
gyok az igazság«”.

a költőről szóló művei. A z 1976-os Berzsenyi-bicen- 
tenárium idején például három Berzsenyi tárgyú könyve 
is napvilágot látott (így az 1957-ben még betiltott Berzse
nyi-emlékkönyv is).

>rA  legkiválóbb Berzsenyi-kutató” -  így jellemezte őt 
Jancsó  E lem é r  irodalomtörténész. Dr. Csetri  L a 
j o s  professzor szerint dr. Merényi Oszkárnak a költővel 
kapcsolatban „elévülhetetlen érdemei" vannak. Való
ban, mindmáig őt tekintik az irodalmárok Berzsenyi leg
kitűnőbb szakértőjének

1981. márciusában, 86 éves korában vetett véget a 
zord halál ennek a szép életpályának Elhunyta óta más
fél évtized telt el. A z  irodalomszerető közvélemény azon
ban nem feledkezett meg dr. Merényi Oszkárról. A z  el
múlt 14 év folyamán három kiadvány, valamint több 
mint félszáz tanulmány és cikk foglalkozott a neves tu
dós tanárral.

Ebben az évben ünnepeljük dr. Merényi Oszkár 
születésének centenáriumát. Már az eddigi események is 
arról tanúskodnak, hogy a hálás utókor nem feledkezik 
meg róla. Már eddig hat rendezvény volt az ő  emlékével 
kapcsolatban március-április folyamán; ezek közül 
kettő a soproni, illetve nyíregyházi evangélikus gimnázi
umban zajlott. Ez is azt mutatja, hogy a hazai evangé
likus közvélemény számon tarfia az igazi értékeket.

Dr. Merényi Oszkár, az eperjesi evangélikus gimnázi
um egykori diákja jól gazdálkodott azokkal a szellemi 
értékekkel, amiket egykori alma materétől útravalóul 
kapott. Életében 46 könyvet írt. Neve öt különböző lexi
konban szerepel.

A z utókornak kötelessége, hogy emlékét továbbra is 
ápolja. Jó lenne, fia könyv jelenne meg életéről és 
munkásságáról. Célszerű lenne válogatott irodalmi 
tanulmányainak újbóli kiadása. Örömmel vennénk, ha 
Kaposvárott és Nyíregyházán utcát neveznének el róla.

Dr. Merényi László

KÖNYVHÉT, 1995

GUNNAR ALDESTAM-MIKAEL LÖFGREN

A népoktatás
A szerzők a Svéd Munkásművelődési Szövetség mun

katársai, népfőiskolái tanárok, vezetők. Rövid, lényegre 
törő összefoglalójuk révén bepillantást nyerhet a magyar 
olvasó az észak-európai közművelődés -  szélesebb 
értelemben a skandináv demokrácia -  szellemébe.

Miről is szól tulajdonképpen e tömörségével együtt is 
feltűnően gondosan tagolt füzetke? Eredeti címének 
megfelelően -  A  népoktatás pedagógiája -  sorra veszi a 
felnőttoktatás, közművelődés elvi (szociológiai, 
művelődéspolitikai), szervezési és didaktikai kérdéseit. 
Szerkezetének, gondolatfűzésének világossága és szaba
tossága okán akár a „felnőttoktatás kiskátéjának” is te
kinthetnénk. Nem tár fel meglepő tényeket -  akár azt is 
mondhatnánk: evidenciákat közöl, mint például azt, hogy 
az oktatásnak nem a felhőkben kell járnia, hanem az 
adott népességben valósággal fölvetődő kérdésekre kell 
válaszolnia. Am ugyanezen a ponton „bejön a képbe” a 
kérdésnek egy másik dimenziója is, amikor a szerzők a 
profitorientált oktatási vállalkozásokat említik, melyek 
szorosan követik a piaci igények alakulását. A füzetke nem 
ezekről az oktatási formákról szól, hanem azokról, 
melyekben az ember teljes személyiségével van jelen. 
(Igény ezek iránt is van, ha nem is „dörömböl” hangosan 
a piacon.)

Ezeknek a nem haszonszerző oktatási formáknak 
kiérlelt hagyományuk van a skandináv társadalmakban, s 
történetileg jól követhető módon kapcsolódnak a prog
resszív népi mozgalmakhoz. így filozófiájuk is azok 
eszmerendszerén alapul.

Kolumbusz tojása? Természetesen, az. De vannak 
helyzetek, amikor vissza kell térni a „kályhához”. S ki ta
gadná -  körülnézve a mai magyar (nemcsak és nem is el
sősorban a közművelődés-) politikán -, hogy ma Ma
gyarországon éppen ilyen helyzet van... Avagy olyan 
tisztán kiviláglik, milyen filozófiai -  etikai, pedagógiai, 
társadalompolitikai -  értékek vezérlik a mai magyar ok
tatásszervezést? Ha úgy találjuk, hogy nem, talán érde
mes belelapoznunk a svéd szerzőpár szűkszavú, de 
egyenes beszédű „brosúrájába”...
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„Isten felé fordulva is vonzotta a föld" AZ EG ESZSEG ESEBB EGYHÁZÉRT

II „Ha van feladata az emléke
d n e k , hát az, hogy -  amíg teheti -  
alevenen tartsa azt, ami még eleven 

V  olt: vér, veríték és közvetlen élet
veszély. A  lángoló freskó hátteréből 
mtilép egy árnyalak. A  lobogó tűz egy 
* illanatra megvilágítja az arcát, 
flem m i különös. Erős csontozat, 
t.zéles homlok. Ha leolvasható róla 

yármi is, valami nehezen kimoz
dítható súlyosság. Meglátszik rajta, 
rogy Isten felé fordulva is vonzza a 

i föld.
A z emberiség halvány reménye, 

hogy minden korban akad a soka- 
'ság soraiban egy-egy ilyen makacs, 
keményfejű lény.

Most épp úgy hívják: Sztehlo Gá- 
,'bor. ”

Egykori m entettjei, „gyerme- 
, kei” Orbán Ottónak ezen szavaival 
’ koszorúzták meg sírját a Farkasréti 
‘ .emetőben május 28-án.

Az emléknap előtti estén a Bé- 
Icsikapu téri templomban hang
iversenyt adott a Vox Hungarica 
' női kar és a Schütz Kórus váloga

tott szerzők műveiből Sztehlo 
Gábor emlékére. Utána az egybe
gyűltek megkoszorúzták a temp
lom falán a „Gyermekmentő” 
emléktáblát, ahol Rác András tett 
bizonyságot arról, hogy mennyire 
hiányzik közülünk Gábor bácsi 
alakja.

Az egykori „Sztehlo-gyerekek” 
emlékező együttlétét Budafokon 
tartották a Törley-kastélyban, ahol 
a menedzser-iskola rektora látta 
vendégül az egybegyűlteket, aki 
egykor szintén Sztehlo-mentett 
gyermek volt. Ezen az alkalmon 
adta át a belügyminisztérium ki
küldötte ifj. Sztehlo Gábornak és 
Sztehlo Ildikónak -  akik erre az 
alkalomra jöttek haza Svájcból, ill. 
az Egyesült Államokból -  a „Bá
torság Érdemjelet”, amivel Szteh
lo Gábort posztumusz kitüntették 
„bátor magatartásáért és helytál
lásáért”. (Ezt a kitüntetést néhány 
héttel előbb megkapta D. Koren 
Emil is, valamint felesége és 
ugyancsak posztumusz dr. Kékén

András.) Az ünnepi percek után 
megnézték a tavalyi Sztehlo- 
emléknapokon készült videofel
vételt, köszöntötték Keszthelyiné 
Sztehlo Sárát, aki a szép és emlé
kezetes alkalmakat megszervezte 
és rendezte. A kedves együttlétek 
záró akkordjaként felolvasták Ka
dar Lajos emlékező versét, amikor

„apánkkal a német végzett, 
az otthonunk porig égett.
Kis családunk árván maradt:
-  átmentek rajtunk a hadak... ”

s a hosszú vers így fejeződik be:

„mentsétek meg lelkeinket!
-  ne csak földi terheinket, 
melyeket mint a jó  pásztor 
levett rólunk Sztehlo Gábor. 
Elvont mindent, ami káros, 
s született egy Örömváros! 
PAX-nak így hát 50 éve 
Gaudiopolis lett a vége -  
áldja meg az Isten érte!”

Sztehlo-Alapítvány

E vangélikus L elkészek Erőnléti Bajnoksága
Szabó Vilmos Béla hartai lelkész 

még egy 1992 novemberében tar
egyházmegyei közgyűlésentott

tette meg javaslatát, hogy a lel
készek egészségvédelme érdeké
ben sportlehetőséget teremtsen 
számukra. Mert, mint mondotta: 
„Tény, hogy a lelkészek egészségi 
állapota az országos átlagnál is 
rosszabb. Márpedig a szolgálat tel
jes értékű elvégzéséhez testi-lelki 
állóképességre van szükség.” Ezért 
életre hívta 1993-ban az „evangé
likus lelkészek erőnléti bajnok
ságát”. A bajnokság szlogenje is 
ezt a kitűzött célt példázta: 
„Együtt egymásért, az egészsége
sebb egyházért.”

A kezdeményezésnek hamar 
híre ment, és a lelkész a rendez
vényt támogató partnerre talált a 
Bács-Kiskun megyei és a hartai 
önkormányzatban. Támogatásáról 
biztosította Szabó Vilmost a 
gyülekezet presbitériuma és a gyü
lekezet egésze. A  rendezvény 
fővédnöki tisztét pedig dr. Har
mati Béla püspök-elnök vállalta.

A gyülekezeti terem ben  m egrendezett k iá llítás egy része

Május 25-28. között harmadik 
alkalommal került sor a „Hartai 
Napok” keretében az evangélikus 
lelkészek erőnléti bajnokságára.
Három versenyszámban mérhet-

A mezei futóverseny legfiatalabb résztvevője a  még csak nagycsoportos K iss Anikó

A  Tiszántúli Reform átus Nő- 
i szövetség szervezésében a deb

receni reform átus kollégium  
lad o tt otthont május 27-én a XI. 
Ökum enikus Területi Női Talál- 

i kozónak. P én tek  esti é rkezé
sünkkor Szécsi A ndrásné a házi
gazdák nevében így fogadott: 

[„Örülünk, hogy jöttetek. R em é
le m , holnap délután is örülni fo
gunk.” Némi aggodalom csen
dült ki szavaiból: vajon meny- 

; íyien jönnek  össze? Isten azon
b a n  m indig rácáfol k ish itűsé
günkre. Száztizenhat an voltunk 
gyütt hat felekezetből. D ebre- 
enen kívül H ajdú-Szabolcs m e

ggye több gyülekezetéből, egé
szen Nyíregyházáig.

A  konferencia tém ája, „A jövő 
gyülekezete” nem  jóslás akart 
’enni. A  felelősség szülte: ho- 

I yan tudják' a gyülekezetek, Is-' 
en  népe elvégeznia rájuk bízott 

szolgálatot a 20. század végén? 
Együtt gondolkodva arra  próbál
tunk  választ kapni: m ik azok a 
m aradandó értékek, am iket a 
m últból m eg kell őrizni, s m iben 
kell változniok a gyülekezetek
nek, hogy a m a em bere számára 
elérhetően tudják közvetíteni az 
evangélium üzenetét?

A  nyitó áhítat negatív képet 
ta rto tt elénk. Pál apostol figyel
m ezteti a korintusiakat: a lelki 
kiskorúság, a feszültségek szét
züllesztik a gyülekezetét, alkal
m atlanná teszik a m ások felé va- 
,ó szolgálatra. Ez a veszély m a is 
enyeget. A  jövő gyülekezetének 

, - így éreztük mindnyájan -  sok-

kai inkább családiasnak, em ber
közelinek kell lennie, m int intéz
mény vagy szervezet jellegűnek. 
M ikor azt kerestük, ami össze
kapcsolhat bennünket, érdekes 
m ódon az őskeresztyén gyüleke
zetekhez ju to ttunk  vissza. Szük
ség van az egymással való kap
csolat ápolására, egymás elfoga
dására, az egymásért való im ád
ságra és a felelősségvállalásra. 
Ezekről próbáltunk beszélgetni 
kisebb csoportokban a Cseleke
detek könyvének egy-egy textusa 
alapján.

K ülönbözőségeink ellenére a 
közös úrvacsoravételben az egy
m ással való közösséget éltük át. 
Krisztus teste  vagytok! -  szólt 
hozzánk az úrvacsorái igehirde
tés. Krisztus az, aki igazi, csalá
dias, em berközeli közösséggé 
fo rm álh a tja  gyülekezeteinket. 
H a engedjük, hogy ezt m unkál
ja  közöttünk, alkalm assá teheti 
gyülekezeteinket az evangélium 
továbbadására a 21. század kü
szöbén is!

Sárkány Tibomé

L E H E T  Ú JRA  EGYÜTT IS?
*

Blaskovits Oszkár Általános Iskola Nagytarcsán
Vannak emberek« akik hű9óges 

szolgálatukkal egy egész település 
arculatát meg tudják hátá'rózrii 
hosszabb távon is. Ilyen nemzedéke
ket formáló munkát végzett 
BlaskoVits Oszkár kántor-tanító 
Nagytarcsán. 1910-1948 között szol
gálta a gyülekezetét, az iskolát, az 
egész falut. Iskolát és templomot 
épített, Hangya-szövetkezetet, gaz
dakört, hitelszövetkezetet szerve
zett. Egyszerre tudta szívén hordoz
ni a rábízottak lelki, szellemi és 
anyagi épülését, növekedését. Ezt a 
nagyszerű örökséget ismerte fel és 
vállalta fel a község önkormányzati 
képviselő testületé, amikor úgy dön
tött, hogy a falu általános iskolája 
vegye fel Blaskovits Oszkár nevét. A 
névadásra ünnepélyes keretek kö
zött került sor a pünkösdi hétvégén. 
Iskolánk igazgatója, Rétvári Sándor, 
kiemelte, hogy Blaskovits Oszkár is-

merte a nagy pedagógiai' titkot: ho
gyan lehet egyszerre követelni a 
ránkbízottaktől és szeretni őket. 
Győri Péter polgármester emléktáb
lát leplezett le az iskola falán, mely a 
névadónak állít emléket. A jelenlévő 
népes Blaskovits leszármazottak ne
vében Zászkaliczky Pál idézte fel a 
családját, faluját, s mindenekelőtt, 
Urát szerető és hűségesen szolgáló 
„rektorbácsi” alakját.

Másnap, a hittanévzáró istentisz
teleten a konfirmandusjelöltek vizs
gáján is külön tétel volt Blaskovits 
Oszkár munkássága. „Miért volt 
szükség egyházi tanítóra?” -  hang
zott a kérdés. Idézzük most az egyik 
fiatal válaszát, mely részben 
Blaskovits Oszkár meghívó levelének 
szövege alapján fogalmazódott meg: 
„Az egyház mindig nagy súlyt fekte
tett nemcsak a templomokra és is
tentiszteletekre, hanem az iskolákra

is. Luther nyómán valljuk, höl az is
kola virágzik,' ott virágzik az egyház 
is. Az iskolák az egyház veteményes
kertjei...” A gyülekezet lelkésze han
got adott annak a reményének, hogy 
Blaskovits Oszkár lelki-szellemi 
öröksége összekötő kapocs lehet a 
gyülekezet és az iskola között is. Szo
morúan tapasztalhatjuk országszer
te, hogy hová vezetett a négy évtize
des különállás, sőt sok esetben szem
benállás. Ezeknek a léleksorvasztó 
időknek keserű gyümölcse: tudatha
sadásos, meggyőződés nélküli peda
gógusok és diákok sokasága. Tálán 
mindez már mögöttünk van?! Leg
alább is Nagytarcsán ebben remény
kedünk. Hátha lehet újra, nem egy
más nélkül, nem egymás ellen, ha
nem együtt tanítani, nevelni -  egy
másért, a ránkbízottakért, a közös 
jövőért?!

Gáncs Péter

A MAGYARORSZAGI 
UNITÁRIUS EGYHÁZNÁL

ez év elején gazdasági kisvállalkozás alakult 
„Heltai Gáspár” Kiadói, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
néven (Röviden HELTAI Kft.) -  A kft. 38 
tevékenységi körben vállal és vár megbízá
sokat, megrendeléseket, pl. lapkiadás, 
nyomdai munkák, hangfelvétel-sokszoro
sítás, építés-felújítás, utazásszervezés, ide
genvezetés, ingatlanhasznosítás, adatfeldol
gozás (számítástechnika), fotó- és video
felvétel-készítés stb.

A kft. keretében unitárius könyvesbolt is 
működik, mely a saját kiadványokon kívül 
más felekezeti irodalmat, gyermek- és ifjúsá
gi könyveket, magyar- és idegen nyelvű bib
liákat árusít. -  Megtalálhatók többek között 
a Szent Jeromos Bibliatársulat, a Kálvin Ki
adó, az Evangélikus Sajtóosztály, a Baptista 
Kiadó és az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem kiadványai. A választék 
fokozatosan bővül teológiai és világi jellegű 
művekkel, útikönyvekkel, hangkazettákkal, 
képeslapokkal és folyóiratokkal.

A  kft. postacíme: 1055 Bp., Nagy Ignác u. 
2-4., Tel./Fax.: 111-28-01, Tél.: 111-22-41 

A  Heltai Gáspár Könyvesbolt címe: Bp. 
V, Alkotmány u. 12. Tfel.: 111-22-41 

Nyitvatartás: szombat és vasárnap 
kivételével naponta 9-17 óra közön.

ték össze tudásukat, erejüket a 
résztvevők. Fekvenyomásban, er
dei futásban és evezésben. A ver
seny nyílt volt, vagyis nem lelkész 
versenyzők nevezését is elfogadták 
a rendezők. A tapasztalat azt mu
tatta, hogy jó döntés volt ez, mert 
sajnos, a nem lelkészek érdek
lődése nagyobb volt, mint akikért 
szervezték a versenyt. A rossz 
arányon javított, hogy néhány teo
lógus is érkezett Budapestről.

Pedig akik nem jöttek el Har- 
tára, azok sokat veszítettek. Áhí
tattal kezdődött a bajnokság, ame
lyen dr. Szabóné Mátrai Marianna 
hirdette az igét 3Jn 2 alapján. A 
versenyek nagy érdeklődés mellett 
folytak, és az egyes versenyszá
mokban szinte minden korcsoport 
képviseltette magát. A lelkészek 
közül eredményei alapján a követ
kezők érdemeltek oklevelet:

Súlyemelésben: Kiss János, 
kecskeméti lelkész.

Evezésben Magassy Sándomé 
érdemelt korosztályában okleve
let.

Mezei futásban Koskai Erzsébet, 
Kertész Géza és Kiss Miklós bizo
nyult a legjobbnak. Az összetett 
versenyben korosztályában ugyan
csak Kertész Géza győzött. O az a 
lelkész, aki eddig minden évben 
részt vett a bajnokságon. Az öku- 
mené sem szenvedett csorbát, 
mert súlyemelésben és evezésben 
Jánositty István helyi plébános ara
tott diadalt.

A versenyszámok mellett a fut
ball is főszerephez jutott. Az evan
gélikus lelkészek csapata Harta 
válogatottjával és Bács-Kiskun 
megyei polgármesterek váloga
tottjával vívott körmérkőzést.

Á  rendezők mindezek mellett 
kiállítással és színvonalas kultu
rális műsorral is szolgáltak az 
eseményen résztvevőknek.

Az eseménysorozat vasárnap 
magyar-ném et nyelvű isten- 
tisztelettel zárult, amelyen Kiss 
Miklós mosonmagyaróvári lelkész 
hirdette Isten igéjét. Az isten
tiszteleten részt vett Harta német- 
országi testvérvárosának, Loss- 
burgnak a polgármestere is.

Kiss Miklós

A  Felvidék hajdanvolt evangélikus városaiban jártunk... (I.) „Ne engedj megfeledkeznem tanítóim példájáról"
A  Magyarországi Luther Szövetség soproni csoportja 

í -  miután az elmúlt években meglátogatta Luther 
Wárton életével és reformátori munkájával kapcsolatos 
emlékhelyeket -  idén, 1995 tavaszán újra elindult, hogy 

tikései utódként járhasson a Felvidék azon városaiban, 
I uhol már a reformáció hajnalán az evangélium lám- 
Yoását hordozták a magyar reformátorok, akik még

I Luther idejében evangélikus gyülekezeteket alapítottak.
Utunkat a magyar történelem és egyháztörténet 

I císérte. P ozsonyban a Szt. Márton dóm 85 m magas 
1 omyán lévő 3 mázsás aranykorona hirdeti, hogy ebben 
ti a templomban 11 királyunkat és 8 királynét koronáztak 
) meg. -  A  Prímás-palota előtt állva emlékezhettünk arra, 
j  hogy Görgey A r th u r  tábornok -  aki K olbenheyer  
I Mór, soproni lelkész unokatestvére volt -  1848 telén ott 
[ rendezte be hadiszállását. -  A  Mihály-kapu 51 m magas 

tornya a soproni várostoronyra emlékeztetett bennünket. 
f|t- A  négytomyú Vár sok történelmi esemény színtere: 
If többek között itt ült össze 1674-ben a pozsonyi 
I vértörvényszék, amelynek határozata nyomán 92 

ü. protestáns hitvalló papot bebörtönöztek ill. gályámb
ól ságra vittek. -  A  Pozsonyi Magyar Gimnáziumban dr. 

Bándy György, Somorja kétnyelvű gyülekezetének 
' lelkésze, a Pozsonyi Evangélikus Teológiai Akadémia 
docense elmondta nekünk a szlovák evangélikus egyház 
mai helyzetét, és személyesen mutatta meg a pozsonyi 
evangélikus emlékeket.

Pozsony után utunk N yitrára vezetett. A  püspöki 
\ székesegyház nagy értéke Raffaello „Levétel a keresztről” 
pímű festménye nyomán készült márvány szoborcsopor- 
tozat az egyik oltáron, amely előtt -  nem találván meg a 

Vdcsi evangélikus templomot -  adtunk hálát, hogy elin- 
< ’dúlhattunk s eddig eljutottunk.

Négynapos utunk első fontos állomása a magas 
hegyektől övezett S E L M E C B Á N Y A  volt, amelynek 
1796-ban épült temploma torony nélkül, de gazdagon 

>aranyozott külső díszítéssel illeszkedik a házak sorfalá

ba, II. József türelmi rendeletének előírásai alapján. -  A  
lakosság már 1528-ban protestáns, és abban az időben 
alapított evangélikus líceumában gimnázium és 
tanítóképző működik még ma is. -  A  hajdani selmeci 
Akadémia 1919-ben költözött Sopronba, amelynek itt 
maradt része ma mint Erdészeti és Faipari Egyetem 
működik. Ezen az Akadémián adott elő Christian  
Doppler, a múlt század nagy fizikusa. -  A z általunk 
meglátogatott „Leányvár”-at a törökök ellen építették 24 
ágyúval. -  Meg kell említenünk, hogy Selmecbányát az 
UNESCO 1993-tól a „világ öröksége”-ként tartja nyil
ván.

L Ő C S E  lakói is már korán csatlakoztak Luther 
tanaihoz. A  Jakab-templom, amely valamikor az 
evangélikusoké volt, a kassai dóm után a Felvidék leg
nagyobb gótikus temploma, 18 m magas szárnyas 
főoltárával. -  A  szép nagy kupolás evangélikus, temp
lomban éppen gyülekeztek a hívek: néhány idős magyar 
testvérünkkel itt sikerült beszélgetnünk. -  A  templomok 
a híres lőcsei városháza közelében vannak.

Első két éjszakánkat a Magas-Tátra oldalán 850 m  
magasan épült G E R L A C H F A L V A  és B A T I Z F A L -  
VA evangélikus vendégotthonaiban tölthettük; 
Batizfalva valamikor artikuláris hely volt. -  
Odautaztunkkor az alkonyi megvilágításban kezdtek 
megmutatkozni a Tátra csúcsai; de éjszaka a hegyekben 
hó esett, s másnap reggel a Magas-Tátra -  mint a 
Kárpátok láncolatának legmagasabb kiemelkedése -  
kb. 2600 m magas csúcsainak csipkézett sorával meg
mutatta magát teljes szépségében: a frissen hullott hó 
vakítóan verte vissza a felkelő napfényét; Isten teremtett 
világában elmondhattuk T úrm ezei E rzsébettel: „...a 
csúcsok mind előragyogtak,... hogy szememet csodákra 
nyissam, szívemet Isten felé tárjam...”.

(Folytatjuk)
Dr. Lang Jánosné

Sólyom Jenő volt kedves professzorunk sírjára nem 
tudok virágot helyezni. Budapesten hunyt el, de hamvait, 
korábban elhunyt felesége hamvaival együtt a Kolozs- 
vár-házsongárdi temető őrzi. A hálás emlékezés azonban 
nem ismer határokat. Mint a legfiatalabb és egyetemi 
nyilvános rendes tanárrá legfrissebben kinevezett pro
fesszorunkkal ismerkedtünk meg vele és családjával 
1940-ben. Sokat voltunk a Zrínyi és Udvamoki utca 
sarkán lévő otthonukban, ahol az idő tájt már négy ele
ven kis „Sólyom fióka” csivitelt a meleg családi fészek
ben. Játszótársaikká váltunk. Főleg vasárnap délutánon
ként. Az „Evangélikus egyház Magyarországon” című 
stúdium mellett egyházjogot is tanultunk tőle. A „Ma
gyar evangélikus egyházrajz” gyakorlati szemináriumi 
munkájába a tárgy iránt különösen is érdeklődő több 
hallgatót is bevont. A „Három térkép a magyar evangéli- 
kusságról” megjelent tanulmánya Leskó Béla, Marschal- 
kó Gyula, Pósfay György és Sólyom Károly teológusok 
közreműködésével készült. Wiczián Dezsővel közösen írt 
s 1942-ben megjelent „Az egyház története” című vallás
tanítási tankönyvből nemcsak a középiskolások, de mi 
egyetemi hallgatók is sokat tanultunk. Még ma is, új ki
adásában is hasznos tanulási és oktatási mestermű. Vita
iratként jelent meg 1942-ben az „Egyházi szervezet és 
népi tényezők” című viszontválasza Spiegel-Schmidt Fri
gyes lelkész dolgozatára, akinek publikációja azokban az 
években országosan is fájdalmas vihart keltett egyhá
zunkban. Sólyom Jenő fáradhatatlan volt lutheri egy
házunk honi történetének kutatásában s rendszeres köz
lésekben a Keresztyén Igazság és egyéb protestáns kiad
ványokban. Kedves emlékem vele kapcsolatban, hogy 
amikor Gárdonyi Zoltán eltávozott Sopronból és 
Amminger Kálmán még nem kapcsolódott be az egyházi 
ének és zene oktatásába, Jenő bácsi maga állt a harmo
nium mögé s valamelyik, általam nem ismert egyházi 
énekünk hangjait „skáláztatta” velem. Énekeltük együtt 
is, de én igen mellézengtem a melódiát. Abba is hagytuk 
rövidesen a sikerrel nem kecsegtető fáradozást, mindket
tőnknek örömére. Sólyomék is felköltöztek 1952-ben 
Budapestre a Rökk Szilárd utcába. Felszentelésünk 10 
éves fordulóját az ő lakásukban tartottuk, családi körben,

1954-ben. Sólyom Jenő is kikerült a Teológiai Akadémiá
ról. Országos Levéltárunkban működött, ahol nemcsak 
hivatalos dolgaink intézése céljából kerestük fel. Egy 
hozzám intézett levelében ez áll:....nekünk ugyanis eb
ben a nagytömegű városban is jólesik a találkozás a min
ket szerető emberekkel”.

Sólyom Jenő 1904-ben született Kolozsvárott. 1976- 
ban hunyt el 72 évesen. Hamvasztása előtt a rákoskeresz
túri temetőben Ferenczy Zoltán és Muntag Andor lel
készek, volt tanítványai hirdették a feltámadás evangéliu
mát.

Zoltán László

A MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SZERETETSZOLGÁLAT

m eghívására a kelet-európai országok közül elsőként 
hazánkba látogatott el Mag. Michael Chalupka lelkész, az 
O sztrák  Protestáns Szeretetszolgálat nemrégiben megvá
lasztott igazgatója, valamint m unkatársai, Kovachic asszony 
és Stephan asszony.

A  ké t karitatív szervezet között a délszláv válság 
kialakulása óta különösen szoros az együttműködés. A  bosz
niai harcok felerősödése, a háborús válság elhúzódása 
különösen szükségesssé teszi a humanitárius szervezetek 
együttműködését -  hangsúlyozta Chalupka úr azon a megbe
szélésen, amelyet Lehel László lelkésszel, a Magyar Ökume
nikus Szeretetszolgálat igazgatójával és munkatársaival foly
tatott.

A  vendégek ez év májusi, kétnapos látogatásuk során rés
zletesen tájékozódtak a Magyar Ökum enikus Szeretet
szolgálat menekültügyi munkájáról, nemzetközi gyorssegé
lyezési program járól és a hazai szociális feszültségek eny
hítése érdekében te tt erőfeszítéseiről.

Az osztrák delegáció találkozott a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat Igazgató Tanácsának tagjaival, Győri 
Kornéllal, a Magyar Baptista Egyház főtitkárával, Szemerei 
Zoltánnal, a  M agyar Evangélikus Egyház osztályvezetőjével, 
valamint dr. Szentgyörgyvölgyi Péterrel, a Magyar Ökume
nikus Szeretetszolgálat Alapítványa Kuratóriumának elnö
kével.

A  megbeszélések résztvevői többször hangsúlyozták a 
testvérszervezeti együttm űködés fokozásának szükséges
ségét.

A jövő gyülekezete
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K risztus m ondja: Jö jje tek  énhozzám  m indnyá

ja n , ak ik  m egfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 
és m egnyugvást adok  nektek. M t 11,28

VASÁRNAP Nem romlandó, hanem romolhatat- 
lan magból születtetek újjá, Isten élő és 
maradandó igéje által. lP t 1,23 (Zsolt 119, 116; 
Lk 14,15-24; Ef 2,17-22; Zsolt 105, 16-45). 
Istentől olyan ajándékot kaptunk, amit ésszel fel 
nem foghatunk. Tiszta lappal indulhatunk, újat 
kezdhetünk -  mert Krisztusban Isten újjá 
teremtett minket. „Ha valaki Krisztusban van, új 
teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 
(2Kor 5,17) -  De ehhez hozzá tartozik, hogy 
állandóan az igével és az igéből táplálkozzunk, 
ami örök és örökérvényű. m

HÉTFŐ Istenem, ne hagyj el késő vénségemben 
sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tettei
det a jövő nemzedéknek. Zsolt 71,18 (2Kor 4,16; 
Préd 4,17-5,6; Jak 1,1-11). Ha az igével és az igéből 
élünk, akkor bátran tanúságot tehetünk a „jövő 
nemzedéknek” Isten jóságáról, szeretetéről, és ez a 
hitvallásunk hitelesen fog hangozni.

KEDD Megáldotta és megszentelte Isten a hetedik 
napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és 
alkotó munkája után. lMóz 2,3 (Zsid 4,9-10; Jn 
4,4-14; Jak 1,12-18). Minden embernek szüksége 
van a pihenésre -  akár bevallja magának, akár nem. 
Isten jó rendjének része a heti pihenőnap, ami nem 
egyszerűen pihenésre szolgál -  hanem lelki töl- 
tekezésre is. A 7. napot úgy szenteljük meg, ha -  
Luther szavaival élve „időt és alkalmat keresünk az 
istentiszteletre”, hogy ezáltal testileg és lelkileg 
megtisztulva emberként éljünk.

N A P R A  ----------s
SZERDA Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni. 

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek orszá
ga.” Mt 4,17 (Jer 8,7; lKor 14,1-3,20-25; Jak 
1,19-27). Jézus megtérésre, Hozzá térésre hív -  
miért késlekednénk?

CSÜTÖRTÖK Az utolsó napokban nép a népre 
kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Ézs 
2,4 (lKor 14,33; lKor 9,16-23; Jak 2,1-13). Az 
ézsaiási prófécia lehet, hogy utópiának tűnik sokak 
számára, de ha megpróbálunk a békességre 
törekedni, megvalósulhat. Adjon hozzá erőt ez a 
jézusi ige: „Békességet hagyok nektek: az én 
békességemet adom nektek.” (Jn 14,27)

PÉNTEK Azt a nevet adományozta neki, amely 
minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden 
térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalat
tiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus 
Úr, az Atya Isten dicsőségére. Fii 2,9-11 (Mai 1,11; 
Jón 3,1-10; Jak 2,14-26). Amiben mi szégyent, 
gyalázatot látunk, azt fordította jóra Isten -  Jézus I 
Krisztus a kereszten magára vállalta bűneinket. > 
Felemeltetett a keresztre -  de Isten jobbjára is. -  
Elment, hogy mindig jelen lehessen közöttünk. • 
Hogy ne áldanánk ezért Őt -  és Benne az Atyát?

SZOMBAT Feje fölé függesztették az ellene szóló ’ 
vádat, amely így szólt: Ez Jézus, a zsidók királya. Mt 
27,37 (Ézs 33,17; Jer 3,14-17; Jak 3,1-12). Vád ez? 
Gyalázat? -  Inkább dicsőség! Amit az élő, földön 
járó Jézusnak nem hittek el, és amit el nem hang
zottá akartak tenni, az vált közismertté, dicsősé
gessé. -  Ne hagyjuk feledésbe merülni! Emlékez- 
zünk és emlékeztessünk rá!

Pálinkás Ingrid

Használt zongora
Máté 12,18-21

Ismerősöm használt zongorát 
vett, éspedig meglepően olcsón. 
Mikor leültem és eljátszottam egy 
Bach-prelúdiumot, éreztem, hogy 
valami nem stimmel. Hamisan 
szólt. Mikor a hangoló megnézte, 
azt állapította meg, hogy a tőke el 
van repedve. Kár volt megvenni. 
Felhangolhatjuk ugyan, de úgysem 
tartja a hangolást...

Igen. Ami meg van repedve, 
nem sokat ér! Egy hangszer, váza, 
pohár, vagy bármi. És kifejezetten 
értéktelen a megrepedt nád.

Valaki mégis szereti, keresi, sőt 
gyűjti a megrepedt nádat -  Jézus. 
Amíg itt járt, is ezt tette. És azóta 
is ezt teszi. Nem a megrepedt 
nádat, hanem a megrepedt életeket 
keresi. Észreveszi a megrepedt 
életet, mert az Ő szemében épp ez 
a drága. Észreveszi, ha baj, beteg

ség, csalódás, bűn -  megrepeszt, 
összetört valakit. Ezt a repedést 
látta Nikodémus, a samáriai asz- 
szony, a bethesdai beteg, Zakeus 
és a lator életében.

Keresi, szereti az ilyen életeket. 
Ezekért jött. Sőt maga munkálja 
ezt és szeretné, ha a magabiztos, 
öntelt, erősnek látszó embernél is 
bekövetkezne ez. A megrepedt 
nádat nem töri el. Felkarolja. 
Gyógyítja. De a többit -  próbálja 
sokféleképp megtörni. így a fari
zeusokat, azokat, akik jónak, 
egészségesnek vélik magukat, vagy 
azt mondják, „gazdag vagyok, és 
nincs semmire szükségem...”

Megdöbbentő, csodálatos Jé
zusnak ez a szokatlan értékrendje. 
Akit sokan eltaposnak, felesleges
nek, tehernek, hasznavehetetlen
nek tartanak -  az Neki a leg

drágább. Mikor azt mondja, hogy 
„az aratnivaló sok”, akkor is a 
megrepedt életekre gondol. Saj
nos kevesen találják meg Jézust, 
pedig sok a megrepedt nád, sok az 
aratnivaló.

Te teszel-e valamit azért, hogy 
ezek a megrepedt életek eljus
sanak Jézushoz? Tudunk-e úgy 
nézni egy kellemetlen, talán ellen
szenves emberre, hogy szavai mö
gött ott egy nagy repedés, valami 
seb, egy kínzó csalódás, tanácsta
lanság és talán ott a szere te tvágy, a 
ki nem mondott vágy Jézus után, aki 
keresi, gyűjti a megrepedt élete
ket...

Máté 9 szerint Jézus szánakozik 
a sokaságon, mert el voltak gyötör
ve, erőtlenek, szétszórtak voltak, 
mint a pásztor nélkül való juhok. 
Nem véletlen, hogy Jézus ezeket 
látta meg -  mert éppen ezeket ke
reste, hogy meggyógyítsa őket.

Gáncs Aladár

A fedett buszmegállóban a 
pádon egy férfi fekszik. Valaki 
megvetően mondja: részeg. Más
nap reggel egy rövid hír az újság
ban: „A városszélén a buszmegál
lóban egy férfi megfagyott.” -  
LEHET, HOGY RÉSZEG VOLT, 
DE HOGY MIÉRT, AZ KÖ
ZÖMBÖS MINDENKI SZÁ
MÁRA? SORSUKRA HAGY
JUK ŐKET, VAGY SEGÍTŐ KE
ZET NYÚJTUNK?

Az alábbi történetek egy-egy 
ember tragédiája dióhéjban.

Ötvenhat éves bányamérnök. 
Kiváló szakember volt. Két gyer
mekük született, az idősebbet a 
sógoráék örökbe fogadták, mivel 
nekik nem volt gyermekük. „Úgy 
éreztem magamat, mint akit kira
boltak. A z ital bódulata kellemes 
volt. Majd egyre többet ittam, a 
munkahelyemről elbocsátottak, a 
feleségem elvált tőlem. Piszkos kocs
mák rendszeres látogatója lettem. 
Mivel nem volt pénzem, a poharak
ban maradt italokat fogyasztottam 
el. Özvegy édesanyámhoz költöz
tem. Az ő nyugdíjából élünk szűkö
sen, mert az italra több fogy. mint az 
élelemre. Az életemnek semmi 
célja. ”

Harminchat éves technikus: 
„Szerelemből nősültem. Tíz évig él
tünk együtt a feleségemmel. Egy kis
leányunk és egy kisfiúnk van. 
Anyagiakban nem szűkölködtünk, 
így a vasárnapi ebéd mellé egy-két 
üveg sör vagy bor természetes volt. 
Később már hétköznapokon is it
tunk a feleségemmel. Ha én munká
ból hazajövet megittam egy felest, a 
feleségem dühösen szidott, vesze
kedett. Majd megtudtam, hogy vi
szonya van a főnökével. Közös meg-

egyezés alapján elváltunk. A  búto
rok felét elvitte. Sokszor a fülembe 
csengnek 5 éves kicsi fiam szavai: 
»Látod apa, hogy feldúlták az ottho
nunkat« -  Többször is kértem a 
feleségemet, jöjjön vissza. O fölénye
sen elutasít. Elkeseredésemben egyre 
többet ittam. Napokon keresztül 
nem is ettem. A z ital rabja lettem, 
mert ekkor nem gondolkodom, s 
nem fáj, hogy hűtlenül elhagyott a 
feleségem. A  gyermekeimet is ritkán 
látom, mert nem engedi. Próbáltam 
elhelyezkedni, dolgozni, de semmi 
örömet nem nyújt számomra a 
munka. Marad az ital, és a befelé 
fordulás. Kilátástalan az életem. ”

H itoktató : „Orvosnak készültem.
A  tanulás könnyen ment. De nem is 
tudom, hol kezdődött a kisiklás. 
Rossz barátok befolyása alá kerül
tem. Szórakoztunk ittunk Később 
egymagámban is lerészegedtem. 
Háromszor küldtek elvonókúrára -  
eredménytelenül. Ekkor egy evangé
likus közösség bibliaórára invitált. 
Itt ismertem-meg az Úr Jézust. Mé
lyen megrendültem, s lelkileg majd
nem összeroppantam. De az elvetett 
»mag«, az Isten igéje kapaszkodó 
volt. Hívő leányt választottam fele
ségül. 0  mindenben megértő segí
tőtársam. Döntő szerepe van abban, 
hogy meggyógyultam. Boldogan ♦ 
neveljük gyermekeinket. Hitvallá
som: »A megrepedt nádat nem töri 
el, és a pislogó gyertyabelet nem olt
ja ki.«.”

H ázm ester: „A férjemmel jól 
megvoltunk hosszú ideig. De egy idő 
után kezdett kimaradozni. Meg
tudtam, hogy szeretője van. Bána
tomban inni kezdtem, egyre többet. 
Ilyenkor a férjem a kabátom gallér
jánál fogva vonszolt a detoxikálóba,

közben szidott és káromkodott. 
Megbüntette az Isten, a szeretője 
ágyában érte a halál, infarktust 
kapott. Én egy ideig tengődtem, 
majd megismertem egy özvegy ci
gányembert. Befogadott a családjá
ba, szeretettel vettek körül. A z uno
kánk áldozása után a templomban 
is megesküdtünk. A  cigányok na
gyon vallásosak és a családok össze
tartok. Nekik köszönhetem, hogy az 
Istenhez vezető utat megtaláltam, és 
sikerült az alkohol rabságából kisza
badulni ”

Negyvenöt éves férfi: ,^4 felesé
gem meghalt. Szoba-konyhás laká
sunkban ketten maradtunk: én és a 
papagájom. Bánatomban inni kezd
tem. Sokat. Nem siettem haza, nem 
várt senki. A  papagájommal szok
tam beszélgetni. Olyan érthetően 
beszélt, mint egy ember. »Részeg 
disznó« -  szólt szemrehányóan. Saj
nos, a papagájom is elpusztult. A  
kertbe temettem el. Meg is sirattam 
őt. Nem kell másik, ilyen csak egy 
volt. A z  öcsémékhez szívesen 
megyek, neki vannak gyermekei, 
azokat szeretem. Csak amikor haza
érek, az üres falak, a magány 
nehezedik rám. ”

Nem vagy egyedül!
H a gond gyötör, s fáj szíved 
Nézz a  k eresztre , hol a 
m egfeszített Jézus szenvedett. 
P irosló  vére ére tted  is hu llo tt, 
hogy életed nehéz perceit 
egyhítse sebe.
H a vége lesz a  földi h arcn ak , 
lelked v á rja  fenn:
A m egdicsőült Jézus 
s részed az  ö rök  élet lesz.

Fenyvesiné 
U na tény i Magdolna

A VASÁRNAP IGÉJE
A HITELES JÉZUS
Zsid 3,1-8

,A z egyetlen Biblia, amelyet ma még 
olvasnak az emberek, a pap élete... Talán 
túlzás ez a mondat, de mégis találó. Hűen 
kifejezi azt a  mély vágyunkat, hogy az 
Istenről kimondott szavakon ott legyen 
az élet pecsétje.

Mindenkor szüksége van az 
embernek arra, hogy követhető 
példaképül odaállítsanak valakit 
elé. Akinek az élete sokak szá
mára toronyóraként mutat tájé
kozódást.

Ilyen volt Mózes az Ószövetség 
népe számára. Abszolút tekintély, 
a hűség mintaképe. Mózes nem 
mindig volt ilyen. Gyilkosként 
kezdte pályafutását. Ekkor tanulta 
meg véresen komolyan azt, hogy 
aki az Isten országát, az Isten 
házát akarja építeni, az nem saját 
maga megbízója, nem önjelölt 
próféta. Aki az Isten munkájába 
áll, annak el kell felejtenie saját 
akaratát, gondolatait, terveit és 
mindenben az elhívóra, a meg
bízóra, a ház építőjére, Istenre kell 
figyelnie. Neki nincsenek erkölcsi 
bukásai, nála szavak és tettek 
között nem tátong óriási szakadék, 
neki nem kell tanulnia saját 
hibáiból.

Isten persze nem ember.
Nekünk pedig ember kell. Em

ber, aki olyan, mint mi, a bukás le
hetőségével, az emberség esendő- 
ségével.

Ilyen volt, ilyen ma és ilyen lesz 
mindörökké Jézus az egész em
beriség számára. Isten megbí
zásából beépült a házba, a lát
hatatlan egyházba, alapkőként, 
fundamentumként, hogy rajta nyu
godjék minden. Ő ugyanis van 
annyira hiteles, sőt egyedül Ő az, 
akinek életéből érdemes olvasni. 
Megéri odafigyelni minden sza
vára, mert amit mond, nem 
önmagától mondja. Ő mindenben 
hű megbízójához a kezdetektől 
fogva mindvégig. Nem kellett saját 
hibájából tanulnia, nem kellett 
tanítását és életvezetését mindig a 
körülményekhez igazítania. Ő 
mindig azt mondta, amit az Atya 
mond. Ő mindig azt tette, amit az * * *

Atya tesz. Jézus élete az igazi biza
lomra vágyó ember óriási 
lehetősége. Nem kell fűhöz-fához 
rohangálni, ilyen vagy olyan kikiál
tott szenthez, tanítóhoz, elég, ha 
rá figyelünk.

Ezért érthető és érthetetlen 
egyszerre a Jézus iránt megnyil
vánuló bizalom és a vele kapcso
latos bizalmatlanság, gyakran el
lenszenv.

Jézus szavai és tettei mögött 
félsejlik, hogy Benne Isten van 
jelen. Az ember vagy enged az 
Atya egyetlen hiteles képviselő
jének, a Fiúnak, vagy megkemé
nyedik a szíve. Más út, harmadik 
út nincs. Vagy teljesen bízok Ben
ne, vagy szép lassan bizalmatlanná 
válók. Ezért az apostoli figyel
meztetés: „ne keményítsétek meg 
szíveteket". Ez a döntés nem pusz
tán választható lehetőség, hanem 
olyan következményeket von 
maga után, amit Isten egyáltalán 
nem akar. Ő azt akarja, hogy még 
ma összetörjön és használhatat
lanná váljon az ember szíve. Mert 
a szívben ebben az állapotában 
csak a bizalmatlanság üt tanyát. Új 
szív tud bízni és reménykedni. A 
hiteles jézusi szó nemcsak beszéd, 
hanem teremtő erő és hatalom. Az 
új, benne bízó szívet is Ő teremti. 
Ó, bárcsak bennünk is!

Verasztó János

IMÁDKOZZUNK!

Ú r Jézus, lenyűgöző és csodálnivaló a 
Te életed.

Olyan hiteles m inden szavad.
Életed Istenről beszél. Szavaid maga 

az É le t
Kérünk, bennünk is terem tsd  meg ezt 

az é le te t Amen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 
41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz

jú n iu s  24. szom bat: M ié rt já ru n k  
templomba? -  rád iósh ittan  

jú n iu s 25. vasárnap: Bárdossy Tibor 
áh íta ta .

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

DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

június 25-én, vasárnap 18 órakor 
WERNER SEITZ 

(Berlin)
Bach- és Daniel Seitz- 

mfiveket orgonái.

OROSHÁZA
Pünkösd ünnepére jelent meg az 

Egyházközség kedvelt lapja, a már II. 
évfolyamban szerkesztett Harangszó 
újság. Aktuális írások, teológiai elmél
kedések, hitet ébresztő cikkek mellett 
a gyülekezeti élet fontos kérdéseiről is 
szó van a lapban. Ezúton szeretettel 
értesítik a lap szerkesztői az Oros
házától távol élő, de a várostól lélek
ben nem elszakadó testvéreket, érdek
lődőket, hogy a lap postai úton meg
rendelhető a Lelkészi Hivatal címén. 
A  lap ára csak a postaköltség, tekintet
tel arra, hogy minden egyes szám in
gyenes.

*
;Jézus Krisztus tegnap és ma és 

örökké ugyanaz” címmel jelent meg 
Fürst Ervin evangélikus lelkész ige
hirdetés-gyűjteménye. Az értékes pré- 
dikációs kötethez „ajánlást” a szerző 
leánya, Fürst Enikő írt. „A lektor 
hangja” pedig dr. Hafenscher Károlyé, 
aki Fürst Ervin igehirdetéseiről ezt 
úja: biblikus, gyülekezetszerű, tág ho
rizontú, krisztocentrikus, szép irodalmi 
nyelven íródották. Rövid életrajzot ifj. 
Koszorús Oszkár út. Az Egyházközség 
50 000 forinttal járult hozzá a kötet ki
adásához. Akik szeretnek igehirde
téseket olvasni, azoknak komoly segít
ség ez a kötet. Kapható az Evangélikus 
Egyház Sajtóosztályán is.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája június 25-én este: 
Imádkozzunk az erőszakos halál áldo
zataiért, hozzátartozóikért és az elkö
vetőkért.

A „SAREPTA” SZERETETOTT
HON gondozó- és ápolónőket vesz fel 
sérült gyermekek és idős testvéreink 
gondozására. Vidékieknek nővér- 
szállást biztosítunk. Jelentkezni lehet 
levélben vagy telefonon: 1029 
Budapest, Báthori L. u. 8. -  Ibi.: 176- 
85-90.

A Bp. U. Modori u. 6. sz. alatti 
IDŐSEK OTTHONA oltárát és ú r
vacsorái edényeit július 2-án, a va
sárnap de. fél 10 órai istentiszte
leten áldja meg és adja á t a szol
gálatnak SZEBIK IMRE püspök. -  
Az intarziás szárnyasoltár NAGY- 
VÁTI PÁL nyíregyháza-kertvárosi 
felügyelő munkája.

MISKOLC
Július 7-8-9-én kerül megrendezésre 

Miskolcon és Diósgyőrben a XVI. Kaláka 
Folkfesztivál. A  rendezvény résztvevői a 
hagyományokhoz híven idén is közös zenés 
istentiszteleten vesznek részt a miskolci 
Belvárosi Evangélikus Templomban július 9- 
én délelőtt 11 Órakor.

Az 1993-as és 94-es fesztivál isten- 
tiszteletéről felvételt készített az MTV 
Népzenei Magazinjának forgatócsoportja. 
Az összeállítást az MTV2 június 24-én 
11.30-kor sugározza.

KÖSZÖNET
Köszönöm mindazoknak, akik áldást 

kívántak szóban vagy írásban beiktatásom 
alkalmából.

Szeverényi János

J O H A N N U S
Németalföld a barokk orgona szülőhazája. 

Hollandia a digitális 
hangmintákkal működő 
JOHANNUS orgonáé

A világon egyedülálló választékkal, 
korhű hangzással, legendás 

megbízhatósággal, szolid árakkal 
várjuk érdeklődésüket 
bemutatótermünkben: 

SPEED-EX Kft., 
a Johannus Orgonagyár 

magyarországi képviselője, 
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1. 

Tel.: 118-0768 vagy 118-0191. 
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. június 25.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; l 
de. 10 (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. I. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 7. Bozóky 
Eva; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. 
Hafenscher Károly; Modori u. 6. de. fél 10. 1 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, Q. Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Csizmazia Sándor; 1 
Békásmegyer ID. Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, III. Mátyás kir. ' 
u. 31. de. 10. Thumay Béla; Óbuda, 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 I 
Károly; de. 11. (úrv.) Thkácsné Kovácsházi J 
Zelma; du. 6. Pintér Károly; VII. Városligeti 1 
fasor 17. de. 11. (úrv.) dr. Frenkl Róbert; du. i 
6. Muntag Andomé; 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 lámás;
IX. Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey 
Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny lámás; X. Kerepesi út 69. de. 8. dr. 
Szabó Lajos; Kelenföld XI. Bocskai út 10. 
de. 8. (úrv.) Rőzse István; de. 11. (úrv.) 
Rőzse István; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI. 
Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Ferenczy 
Erzsébet; Budahegyvidék, XD. Daresay V u.
I I .  de. 9 (úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11 (úrv.) 
Kőszeghy Thmás; du. fél 7. dr. Széchey Béla; 
XIII. Kassák Lqjos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIII. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; XIV Lőcsei ú t 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; 
Rákospalota, Nagytemplom, XV. Régifóti út 
73. de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály,
XVI. Hősök tere de. 10. Börönte Márta; 
Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. Prodám 
u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy,
XVII. Tessedik S. tér de. 9. Ferenczy Zoltán; 
Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de. 9. Fűke 
Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út
I I I .  de. fél 11. Ferenczy Zoltán; Rákosliget, 
XVII. Gózon Gy. u. de. 11 Fűke Szabolcs; 
Pestszentlőrinc, XVIII. Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII. 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 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 Lehoczky Endre; Budafok, XXII. 
Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
Ref. Imaház de. 9. Solymár Gábor.

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 2. 
VASARNAP az oltárteritő színe: zöld.
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Jn 
7,40-53; az igehirdetés alapigéje: Zsid 
3 ,1-8 .

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hul
lámhosszán jú n iu s. 26-án, 'hétfőn du. 
13.30-kor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés 13.20-kor.

SIÓFOK
Isten iránti hálával és nagy örömmel 

értesítjük testvéreinket, hogy június 
25-én, vasárnap 17 órakor ünnepi 
istentisztelet keretében szenteli fel 
dr. Harmati Béla püspök a Balaton
szárszói gyülekezet új templomát. Az 
ünnepi alkalomra mindenkit szeretet
tel hívunk és várunk.

Hévízen idősek bentlakásos ápolása, gon
dozása gyógyfürdőkezelésekkel, átmeneti el
helyezést is biztosítunk. 06/83/371-401, este 
06/83/371-501

Szeretettel várunk színvonalas prog
ramokra, ha független, társra vágyó, főleg 
budapesti és környéki keresztény értelmiségi 
hölgyet vagy férfit. Jelentkezés: Bp. IX., 
Ráday u. 55. utca felől, hétfő, szerda 16-20 
óráig. Tel.: 217-6189.

■  TC so
T0REL

TORONYÓRÁK k o ru en k n  
világszínvonalon 

Kvarc- is  rádióvezérléssel, 
peso lóó rák, harang villamosítás

TORONYÓRAIPARI TÁRSULÁS 
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 

TeL: (22)312-235________

Evangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é§ kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői 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.
(950040/20)
Nyomás; rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. ' 
Előfizetési dij; fél évre 680 Ft, 
egy évre 1360 Ft.
Csekkszémlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

Megkötözöttek
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE 

UTÁNI 3. VASÁRNAP

Lehet, hogy meg fogom bánni, hogy hazudtam,

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP Elet
romlásnak, pusztulásnak voltam az okozója,

de majd ha halálom közeledtét érzem is,
nem fogom megbánni, hogy szerettem

Graham Greene

ARA: 30 FT

A TARTALOMBÓL
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET 

SOMLÓSZŐLŐSÖN

HIBALEGELO

„HÁZASSÁGKÖTÉS” TERÉNYBEN

A FELVIDÉK HAJDANVOLT EVANGÉLIKUS 
VÁROSAIBAN JÁRTUNK (II.)

Nem  jó  a kérdés?

Dr. Sántha Lászlóné iskolaigazgató ismerteti az épülő kollé
gium Alapító Okiratát

PEDAGÓGUSNAP ÉS ALAPKŐLETÉTEL BONYHÁDON
Pünkösd szombatján a Bonyhádi 

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázi
um és Kollégium kertjében kettős 
ünnepség zajlott. Egyrészt itt történt 
meg az evangélikus gimnáziumok 
pedagógusainak köszöntése a Peda
gógusnap alkalmából, másrészt ezt 
az alkalmat használták fel a kollégi
um új épületszárnya alapkövének 
ünnepélyes letételére.

Egyházi és állami, parlamenti kül
döttség volt jelen ezen a kellemes 
nyári délutánon a gimnázium park
jának enyhet nyújtó hatalmas fái 
alatt. Dr. Harmati Béla püspök, 
Krähling Dániel esperes és ifi. Cser
háti Sándor majosi lelkész -  aki a 
gimnáziumban is tanár -  szolgált a 
kertben felállított oltárnál. A püspök 
igehirdetése 2Tim 3,14-17 alapján a 
nagyszámú gyülekezethez, tanulók
hoz, szülőkhöz, vendégekhez az 
apostoli intést mai formában fogal
mazta meg: Maradj meg abban, amit 
tanultál, ez jelenti a hagyományok
hoz való ragaszkodást. Jöhetnek 
újabb hagyományok, de a régi iste
nes és humánus hagyományok el 
nem maradhatnak. Csak így lehet 
előre nézni a jövőbe, erkölcsöt, eti
kát tanulva. Az evangélikus iskola is
teni hagyományt is folytat, hogy a ta
nítvány minden jó cselekedetre fel
készített legyen. Az iskola névadóját, 
Petőfit idézte, aki az akkori parla
menthez szólt így: „...csak beszélünk, 
beszélünk, a nyelv mozog, a kéz pi
hen... ” Ne^ nyomja el beszédünk a 
tetteket. Újfajta morál, jobb élet, 
kedvezőbb struktúrák, egymásra vi
gyázó közösség épüljön. Akik innen 
kikerülnek, legyenek a jó cselekedet
re felkészítve! Szolgálja az új kollégi
um ezt a célt: Istenre nézni és embe
rekkel békességben élni!

Sántha Lászlóné, a gimnázium és 
kollégium igazgatója olvasta fel az 
alapkőbe elhelyezett Alapító Okira-

és az ünneplő iskolát. Üdvözlésében 
összekapcsolta a pedagógus tevé
kenységet a pünkösdi üzenettel. A 
szellem és a lélek ünnepe alkalmából 
jelképes ez az együttlét. Kettős üze
nete a mai napnak: Van értelme a ta
nári munkának, ez hordozza a jövő 
szellemét és ami pünkösdkor elin
dult, Isten Lelke tette azt és az egy
ház ennek a Léleknek hordozója. 
Még egy üzenete van e napnak, mely 
az állam és az egyház kapcsolatáról 
szól. Ez a kapcsolat a társadalom ér
dekében fejlődik. Amit az állam segít
ségképpen az egyháznak juttatott, az 
a társadalmat, Bonyhádot és e régiót 
segíti. Itt értékeket hordozó munka 
folyik.

Platty Iván, a Művelődési Minisz
térium főosztályvezetője arról szólt, 
hogy Bonyhád önkormányzata felis
merte: ebben aTégióban az evangéli
kus egyházzal kell erősítenie kapcso

latát és az állam dolga, hogy a társa
dalom igényeit ne csak joggal, de tá
mogatással is kielégítse. A jövő nem
zetségének adnak itt tisztességes ala
pot. Köszöntötte beszéde végén a 
pedagógusokat is.
' Dr. Kós-Murman Árpád öregdiák 
mondta el emlékezését a meglévő 
kollégium-rész alapításáról, mert ép
pen azokban az években volt itt diát. 
Az új szárny két tervezője: Masznyik 
Csaba és Krähling János építész kö
szönte meg a bizalmat és ígérte a se
gítséget a megkezdődő munkákhoz.

Az iskola jövőre lesz 190 éves. 
1996-ban ünnepeljük a magyar isko
lák ezeréves fennállását. Sántha 
Lászlóné igazgató kifejezte remé
nyét, hogy ezt a kettős jubileumot itt 
Bonyhádon az új kollégium átadásá
val ünnepelhetik majd. Adja Isten, 
hogy úgy legyen!

Tóth-Szöllős Mihály

O kos szellem történeti vázla
to t olvasgatva m egállíto tt és el
gondo lkozta to tt egy fe lteh e tő 
en  nem  v ita th a tó  és nem  is cá 
fo lh a tó  kép le t. A zt fe jteg e ti 
egy olyan szerző, aki a teológi
ában  és a tö rténe lem ben  is já r 
tas, hogy az elm últ évszázadok 
kritikus hangvételű  gondolko
dói a világban lá th a tó  és ta 
paszta lható  sok rossz, nyom o
rúság, szenvedés lá ttán  azt az 
égbe kiáltó  k érd ést te tték , hogy 
h a  Isten  valóban  jó , akkor ho 
gyan engedheti m eg azt a sok 
rossza t, szenvedést?  H ogyan 
tű rh e ti m eg Isten  azt a  sok go
noszságot, am ire  egyedül az 
em ber képes? A  szerző arra  
m u ta t rá, hogy ebben  a kérdés
ben  m ég benne volt a rem ény
ség, hiszen a kérdező  m ég fel
té te le z te  Is ten  lé té t, ső t Ő t 
szán d ék o zo tt im igyen p rovo
kálni, m int hajdan  az Ó testa- 
m en tu m i Jób. E h h ez  k ép est 
á llító lag  m egváltozo tt a  m ai 
e m b e r kérd ésfe ltev ése , m e rt 
sokkal rem én y te len eb b ő l fo 
galm azza m eg fájó k érdését a 
világban tapasz ta lható  ren g e
teg  rossz, b a j, nyom orúság , 
.szenvedés lá ttán . M ár nem  az 
égre k iált szám onkérő  m ódon, 
hanem  m aga elé m otyogja vagy 
sírja a  földre, hogy létezhet-e  
egyáltalán Isten , ha  ebben  a vi
lágban annyi iszonyat, baj, ka
tasztró fa  van, am i n ap o n ta  k é
pes m egtö lten i a m édia h írad á
sát? Az előző századok k érd e
zői m ég Istennek  cím ezték oly
ko r indulatos kérdésüket, a fá 
jó  „m iért engedi az Is ten ?”-t, 
de  a  poszt-auschw itzi korszak 
kérdező jének  m ár nincsen cím 
zettje, hanem  csak sö té t szkep
szise, azaz kételye , m elynek  
leg többször depressziós tag a
dás a  végeredm énye.

O kom  nincsen  kritizálni ezt a 
sze lle m tö rtén e ti váz la to t, h i
szen kény telen  vagyok a saját 
tapasz ta la ta im  m iatt is elfogad
ni, hogy k im ondhatatlanu l sok 
em b er Is ten b e  v e te tt h ité t ren 
d íte tte  m eg a világban tapasz
ta lh a tó  gonoszságok m ennyisé
ge és m inősége. S m indez nem  
m érsé k lő d n i látszik , hanem

„Az önkormányzat csak visszaadta azt, amit kapott”

Az alapkő elhelyezése

tot. Ebben -  többek között ez áll: trA 
Magyarországi Evangélikus Egyház az 
1992. augusztus 1-jén tulajdonába 
visszakerült ingatlanon lévő gimnáziu
mot és kollégiumot az Oktatási Tör
vényben meghatározott oktató-nevelő 
tevékenységre használja.

A mai napon a Magyarországi 
Evangélikus Egyház a Bonyhádi Pető
fi Sándor Evangélikus Gimnázium és 
Kollégium új szárnyának építését meg
kezdi. ”

Az építkezés megkezdéséhez a 
Magyar Köztársaság 1995. évi költ
ségvetése (CIV. sz. törvény) 100 mil
lió forintot biztosít. Az intézmény 
célja és feladata, hogy az iskola ma
ximum 120 vidéki tanulójának a ta
nulmányi idő alatt kényelmes ott
hont adjon.

Dr. Frenkl Róbert országos fel-

68 éve áll a maroknyi veresegy
házi evangélikus filiagyülekezet ki
csiny temploma. Igazi lelki hajléka 
a mindössze néhány tucatnyi evan
gélikusnak. Ha nem lenne, talán 
már régen felszívódott volna a kis 
közösség a több ezer lelket szám
láló helyi más gyülekezetekbe. Ez 
a templom az itteni evangélikusság 
létének szimbóluma és identitásá
nak őrzője. Ezért volt szerény mé
retei között is lelkileg felbecsülhe
tetlen, hatalmas ünnep, amikor dr. 
Harmati Béla püspök, Detre János 
esperes és Blázy Árpád  gödöl- 
lő-veresegyházi lelkész szolgálatá
val templomrenoválási hálaadó is
tentiszteletre gyűlt össze a filia né
pe május utolsó szombatján. * 

2Thessz 2,15-17 alapján hang
zott a püspöki igehirdetés. A  szi
lárdan megőrzött hagyomány nem 
üres, régi formákhoz való ragasz
kodás, hanem Isten örökérvényű 
igéjének elfogadása és követése. 
Ahol a Tízparancsolat ősi hagyo
mányát félredobják, ott ma is 
egyéni kudarcok, családi viszályok.

és nemzeti tragédiák teszik elvisel
hetetlenné a „modem” emberek 
társadalmát. Az Isten Szentlelke 
által megelevenedő hagyomány vi
gasztalja és erősíti a hívő embert, a 
rezignált, bizonytalan, csüggedt 
kortársak között. A  40 éve meghir
detett, minden hagyományt elsöp
rő „új világ” ideológiája látványo
san összeomlott, u tána űr, re 
ménytelenség, kiábrándultság és 
morális gyökértelenség maradt.

csak inkább aggasztó m ódon 
fokozódni, úgy, m in tha valami 
gonosz szellem  szabadult volna 
és téb o ly u ltan  je lezn é  lé té t. 
M indennek  a lá ttán  jogos az 
em beri töprengés, hiszen lé 
tünkben  érin t bennünke t ez a 
jelenség. Valahol M agyarorszá
gon helikop terba leset áldoza
ta inak  gyászoló hozzátartozói 
azért tagad ták  m eg az egyházi, 
tem etést, m ert ha  „Isten lenne, 
nem  engedte volna m eg a gép  le
e sé sé t”. S o k ak a t h a llh a ttu n k  
m ár így kifakadni. H allo ttam  
m ár ezt a kérdést betegágyon 
fekvőtől, m o torbalese tben  pó- 
ru ljá rttó l, nyaralása a la tt ki
foszto tt m agánház tu la jdono
sától, m eggyilkolt fiú édesany
játó l, m unkanélkülivé vált hiva
talnoktól, de v onato t lekésőtői, 
ső t lo ttón  sosem  nyerőtől is.

A  m ú lt századi k é rd ező k  
m ég fe lté te lezték  Isten  provo
kálható  valóságát, de korunk  
em bere  m ár csüggedt, pesszi
m ista rem énytelenséggel hajtja 
le fe jé t, d e  nem  im ádkozó  
szándékkal, csak m ert úgy tu d 
ja, nincs m iért felfelé néznie. 
„M iért is engedheti m eg Isten a 
sok  rosszat?” kérdés helyére a 
„nem  lehet Isten, ha ennyi rossz 
van a  világban” kijelentés to la 
kodik.

É p p en  ezen  a p o n to n  kell 
m eg torpannunk  és m agunkba 
szállva elgondolkodnunk azon, 
hogy jó -e  a kérdésfeltevésnek 
ez az egyoldalú m ódszere? Az 
em bernek  jusson eszébe azt a 
kérdést is feltenni, hogy m iért 
vesz részt ő  m aga is a  világban 
tapasz ta lható  rossz növekedé
sében? M iért képes az egyik 
em ber a m ásik k ínzására, m eg
alázására, ok  nélküli vagy o k ta 
lan  kivégzésére, kifosztására? 
M iért vo lt képes A uschw itz
ban , B irkenauban  vagy a h a jd a
ni szovjet G ulágokban m indazt 
m egcse lekedn i, am elyekrő l 
szem tanúk és azt á télők  beszá
m o ló ib an  o lv ash a tu n k ?  H o 
gyan képes az em ber kést szúr
ni a m ásik em ber szívébe? M i
é r t képes a m ásikat rágalm azni 
és é le té t gonoszul veszélyeztet
ni? M iért vagyunk ennyire go
noszak , a ljasok , rága lm azók ,

pletykások, h itelron tók , kap
zsik, szeretetlenek? M iért va
gyunk gátlástalanu l önigazo
lók?

„M iért engedi Isten a rosszat, 
avagy létezhet-e egyáltalán Isten, 
ha ennyi rossz van a világban?” 
kérdés elm életileg jó, de sem 
m iképpen sem függetleníthető 
ez a kérdéséfeltevés attó l az 
önkritikus kérdéstől, hogy az 
em ber m agába szállva, felfe
dezné önnön rosszaságát, go
noszkodását, hogy képes a m á
sik elnyom ására, likvidálására, 
m egnyom orítására , képes a 
szadizm usra, ráadásul élvezet
tel. Vagyis, am ikor Istent akar
ju k  felelősségre vonni, avagy 
ezen okkal tagadni, nem  sza
bad n a  egyetlen pillanatra sem  
m egfeledkeznünk saját felelős
ségünkről, pl. arról, hogy ki-ki 
szem élyesen  -  és ön m ag ára  
nézve -  átgondolná, hogy ön 
m aga mennyivel já ru lt hozzá a 
v ilágban tap asz ta lh a tó  rossz
hoz és gonoszsághoz? M inden
k inek m agának kell felm érnie -  
és m ajdan  vele elszám olnia - ,  
az általa kiváltott gyom or- vagy 
epegörcsök, infarktusok, m a
gas vérnyom ások szám át, hogy 
m ég a m agunk  perszonális 
m ikrovilágában is mennyi, de 
m ennyi gonoszkodással já ru 
lunk hozzá a m akrovilágban lé
tező gonoszkodásokhoz.

M iért en g ed i Is ten  a  sok 
rosszat? Van-e Isten  ennyi go
nosz lá ttán?

R endben , legyen ez is ku ta
tan d ó  kérdés! D e  ugyanakkor 
az is legyen kérdés, m éghozzá 
egyes szám  első személyben: én 
szem ély szerin t m iért járulok 
hozzá  annyi rosszal a világ 
r o s s z a s á g - q u a n tu m á h o z ? ?  
M indenki m agának tegye fel a 
kérdést: m ennyi könnyet sírtak 
m ár m iattam ? Kik betegedtek 
bele  érzéketlenségem be? Hány 
és hány bán tó  és m érgező szót 
lő ttem  és válto ttam  ki? Hány
szor volt érzéketlen és tüskés a 
v iselkedésem , azaz fájdalm at 
okozó? A  sok-sok csepp ten 
gert képez. K érdezni is tanulni 
kell!

Ribár János

zetlenül jót cselekedni a közélet
ben, pártpolitikában és sajnos az 
egyházban sem. Az előttünk járt 
nemzedékek, a holtak élő hitén 
épül a mai egyház. Félő, hogy a ma 
élők holt hite gyenge alap a holnap 
egyháza számára. Azért öröm a 
templom felújítása, mert eleven 
hitről tanúskodik.

Az istentiszteletet követő dísz- 
közgyűlésen Ladjánszki Mihály 
pénztáros adott áttekintést a 
templom történetéről és a leg
utóbbi felújítás folyamatáról. A 
templom és a kis gyülekezeti ház 
teljes felújítása 2 456 881,- forint
ba került. Ebből a helyi önkor
mányzat 2 200 000,- forint költsé
get viselt. Nem is mert volna a gyü
lekezet ilyen arányú munkába fog
ni, az önkormányzat kezdemé
nyezte a tatarozást, mondván, 
hogy az egész község arculatát ja
vítják és jó lelkiállapotát jelzik a 
gondozott középületek, közöttük 
természetesen a templomok.

Külön köszönetét m ondott 
Krizsán László és neje építészhá-

AMER1KAI EGYHÁZI KÜLD ÖTTSÉG JÁRT 
HAZÁNKBAN

Májusban já rt nálunk az Amerikai Evangélikus-lutheránus Egyház (Chica
go) Sión Egyházkerületének küldöttsége: Juan Cobrda püspök, Paul Hinliczky 
professzor és David Nelson Európa-titkár. Látogatásuk viszonzása volt dr. Har
mati Béla püspökünk múlt évben náluk tett látogatásának. A látogatás célja 
volt egyházunk életének megismerése, találkozás egyházi vezetőkkel és gyüle
kezetekkel. Ezért a hatnapos látogatás alatt gazdag programot teljesítettek.

Első napon Kecskeméten kezdték a gyülekezetlátogatást. Kis János lelkész 
szlovák nyelven köszöntötte őket, arai kedves meglepetés volt a vendégek szá
mára. Innen Békéscsabára vezetett útjuk, mint a hazai szlovákság és szlovák 
evangélikusság fellegvárába. Itt TáborszJcy László esperes a lelkészekkel együtt 
mutatta be a gyülekezetét, meglátogatták a gimnáziumot és a szeretetotthont. 
A gimnáziumban beszélgettek az Amerikából jött angol tanárnővel. Telekge
rendáson az új templomban jártak és megnézték a készülő konferencia-köz
pontot is. Nagyon tetszett a tájba illő templom.

A következő állomás Tótkomlós volt, ahol az épülő nagy szeretetotthont és 
gazdaságát ismertette Gyekiczky János lelkész. Orosházán Pintér János esperes 
mutatta be a gyülekezetei és az ugyancsak épülő szeretetotthont.

Vasárnap a Deák téri istentiszteleten Cobrda püspök, Kelenföldön pedig 
Hinliczky professzor prédikált. A 2. világháború végének 50. évfordulóján An
gelo Acerbi pápai nuncius által tartott templomi alkalmon is részt vettek a Ba
zilikában. Ez egyben ökumenikus találkozás is volt és a diplomáciai testülettel 
való kapcsolat

Ugyanilyen alkalom volt a Hősök terén tartott koszorúzás is az 50 éves év
forduló alkalmából. A fővárosban megtekintették még a Teológiai Akadémiát 
a Fasori és Deák téri gimnáziumot majd tovább utaztak a Vajdaságba, Újvi
dékre. Visszaútjukban összegezték látogatásuk élményeit és eredményeit. Lá
togatásuk jelentősége abban volt, hogy egy tengeren túli öt és félmilliós evan
gélikus egyház vezetői érdeklődtek és vitték haza benyomásaikat egyházunk
ról. Az egyházkerület különben bevándorlók egyesült egyháza, skandináv, né
met, szlovák és magyar gyülekezetekből állt össze és már ezért is fontos, hogy 
tartsunk velük kapcsolatot.

T.
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Az ünneplő gyülekezet
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Ha a felnőttek elválnak, 
lehetőleg messze laknak  egymástól, 
nem  m ennek együtt k irándu ln i, 
nem  já tsz an ak  együtt tá rsasjá ték o t, 
nem  ülnek  le együtt az asztalhoz.

U ram , segíts a felnőtteknek 
elfogadni egymás véleményét, 
m egtalálni a  p roblém ák m egoldását, 
kibékülni, ha néha veszekednek is, 
hogy ne kelljen ezért annyi gyereknek 
szom orkodnia...
...ha a felnőttek elválnak.

BIBLIAI „KI-KICSODA”

Összefoglaló
Aki hűségesen és rendszeresen olvassa a gyermek

rovatot, bizonyára emlékszik rá, hogy egy-egy isme
retterjesztő sorozatot mindig ismétléssel zártunk, 
amelynek segítségével ki-ki felmérhette, mennyire 
maradtak meg emlékezetében a sorozatban leírtak, 
így volt ez a „Barangolás bibliai tájakon” és a „Bepil
lantás a példázatok világába” című sorozattal is.

Most, amikor a „Bibliai ki-kicsoda” is a végéhez ér, 
tegyünk ismét egy próbát! Mire is emlékszünk abból, 
amit ennek a sorozatnak az írásaiból bibliai hősökről 
megtudhattunk? Ezt legjobban úgy mérhetjük le, ha 
megpróbálunk választ adni a következő kérdésekre:

Ki az az ékesen szóló igehirdető, akinek sokan a 
Zsidókhoz írt levél megírását tulajdonítják? Hogy 
hívták Aháb király gonosz feleségét? Ki volt Izrael 
balkezes bírája? Kinek a vétke miatt szenvedett vere
séget Izráel honfoglaló népe Ajnál? Kinek a lakomá
ján fejtette meg Dániel a rejtélyes felirat jelentését? 
Hogy hívták Júda utolsó királyát? Hogy hívták azt a 
filiszteus leányt, aki Sámson vesztét okozta? Hogy 
hívták a szökött Onézimosz gazdáját? Ki volt a főpap, 
amikor Jézust megfeszítették? Ki mondta: ha embe
rektől való ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha 
pedig Istentől, akkor úgysem tudjuk megsemmisíteni 
őket. Ki volt a főpap Jósiás király idején? Kinek az 
utóda lett Eszter királyné? Melyik asszony mondta a 

t tanítványoknak: „Láttam az Urat!”? Ki fürdött meg 
Elizeus utasítására hétszer a Jordánban? Melyik pró
féta ír a Jeruzsálembe szamárháton bevonuló Messi
ásról? Hogy hívták Ruth és Boáz fiát, Dávid nagyap
ját? Hogy hívták Mária és Márta fivérét? Ki engedte 
szabadon Barabbást? Ki volt az első keresztyén vérta
nú? Hogy hívták Salamon fiát, azt a királyt, akinek az 
uralkodása idején az ország két részre szakadt? Hogy 
hívták Zebedeus feleségét? Ki raboskodott Pállal á 
filippi börtönben? Ki gondozta Pál megbízásából az 
efezusi gyülekezetét? Hogy hívták Betsabé férjét, aki 
Rabbá ostrománál vesztette életét?

Kérlek benneteket, hogy válaszaitokat küldjétek el 
a gyermekrovat címére! A megfejtőkre jutalom vár!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Építs szóhidat!
Lapunk pünkösdi számában hangzott el ez a felszó

lítás. A pont szóból indultunk, és egy a Szentlélekkel 
kapcsolatba hozható szó felé kellett szóhidat építene
tek. Ahogy egy folyó két partját is többféle híd köthe
ti össze, így a beküldött szóhidak is eltérőek, s mégis 
ugyanoda érkeznek. Lássuk csak!

pon t -  bont -  bent -  lent -  leng -  láng 
pon t -  ront -  ránt -  ráng -  láng . 
pont -  font -  fent -  lent -  leng -  láng 
pon t -  pánt -  ránt -  ráng -  láng 
pon t -  pánt -  ránt -  ránc -  lánc -  láng

Helyes megfejtést küldött be:
Fancsali Ifjúsági Kör; Illés Adél 

(Egyházasdengeleg), Kardos Anita (Fancsal); 
Marthon Ildikó (Bököd); Németh Anita (Jánosháza), 
Zalán Péter (Budapest)

Gratulálok!
A BETŰREJTVÉNY ugyanebben a számban Péter 

nevét rejtette. Erre a fent felsorolt megfejtők mellett

KÖSD
ÖSSZE

•5 .
»
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Humorzsák
A z ifjúsági órán az okos és a balga szüzek történetéről 

esik szó.
-  Nos, mi ennek a példázatnak a legfőbb tanulsága? 

-  kérdi a lelkész.
Katica szeme felcsillan:
-  Hogy mindenkor készek legyünk egy vőlegény foga

dására.

F I O K  N K

Még itt vagy. Nagy nap lesz a 
holnapi. Most „pihensz”. Fekszel 
az ágyon, gondolkozol, izgulsz és 
pihensz. Már amennyire tudsz pi
henni...

Félsz a holnaptól. Várod na
gyon, hogy mi fog történni, de 
rossz, hogy túlleszel rajta. Most az 
örömteli várakozásról beszélek. 
Nem tudsz pihenni.

Még itt vagy. Tested energiáitól 
lebénulva fekszel. Belül hatalmas 
erők dolgoznak. „Hogy is lesz hol
nap? Mit kell csinálni?” És 24 óra 
múlva már túl leszel az egészen. 
Az eredmény benned is meglesz. 
Félsz. Várod. Az ellentétre nincs 
időd figyelni.

M ég i t t  vagy...
Még itt vagyok. Uram, te látod: 

tiszta akartam lenni. Megfüröd- 
tem, fogat mostam, kívülről töké
letes a tisztaság. Tegnap úrvacso
ráztam, megbocsátottál, tiszta let
tem. Hol van a tegnapi tisztaság? 
Hol van az a perc? Miért lettem 
újra bűnös? Uram, még itt vagyok. 
Piszkosan, bűnösen. Holnap hogy 
fogom csinálni? Újabb koszréteg
gel gazdagodva térek haza? Bo
csásd meg előre gyengeségemet. 
Tüdőm, hogy bármennyire szeret
ném, mégis akaratlanul meg fo
gok bántani valakit. Kedves sze
retnék lenni, de a mosoly csak 
gondolat marad. Saját testembe 
belekényszerített rab vagyok.

Nem tudok szabadulni a saját 
korlátáimtól.

Még itt vagyok. Bűnösen és káAi 
bán. Áz eljövendő bűneim leteper-1 
nek. Nem tudok mit tenni. Uram, / 1 
nem lehetne mindig vasárnap? Va- j í  
sárnap -  úrvacsorával... Kérlek, adj U 
megnyugvást mindig, a hétköznap- I) 
jainkban, a „nagy” feladatainkban, y

Még-itt vagyok. Már nem félek a T 
holnaptól. Tudom, segítesz. Ha J 
felszabadítod a telkemet, a test 1 
már nem kába. Még itt vagyok. De |  
rajtam kívül még sokan. Ők is fél
nek. Sírnak, örülnek. Vannak. Még 
ők is itt. Gyere közénk. Mi túl ff 
gyengék vagyunk. Mi itt vagyunk.

Sz. E.

R ÉSZLETEK
Egy plakáton láttam egyszer egy odavetett monda

tot, s bár talán első olvasásra vicces szójátéknak tűn
het, mégis üzenete van, égető aktualitása mindannyi
unk számára: „Mit ér az, hogy itt vagyunk, ha nem tud
juk, hogy hol vagyunk?”

A zűrzavaros, hétfőtől péntekig tartó rohanásban 
szegeződik nekünk a kérdés pár pillanatra megálljt 
parancsolva. Meghökkentő. A  válasz pedig kimondat
lanul is benne van: semmit. Semmit nem ér egy olyan 
élet, amelyet szemellenzővel, csupán magunkra és 
sokszor kisstílű céljainkra figyelve élünk végig, tudo
mást sem véve a „körülöttünk folyó eseményekről; ar
ról, hogy a miénkkel párhuzamosan számtalan élet 
születik, alakul és vár arra, hogy egy kicsit alakítsunk 
rajta.

Már hallom is a mentegetőzést, amit ez a zavarba 
ejtően furcsa kérdés mindannyiunkból előcsal: „Nincs 
egy szabad percem se, reggeltől estig egyfolytában roha
nok. Iskola, munka, család, otthoni teendők, nincs egy 
szüsszanásnyi időm se. Nem rajtam múlik, én igazán 
megtenném, ha...”

Pedig mennyire üresek ezek a kifogások! Csupán 
pár perccel tart tovább az iskolába, munkába vezető 
út, ha megállunk útközben egy kerítés előtt, és meg
nézzük, kinyílt-e már az a virág, ami tegnap még csak 
bimbózott. Ehhez csupán az kell, hogy megőrizzük 
magunkban a bennünk lakó -  csak talán elrejtőző -  
kisgyerek látását, amivel örömmel rácsodálkozik min
denre. Hiszen számára minden új látnivaló informá
ció is egyben, környezetének megismerését szolgálja.

A csendben szemlélődő kisgyerek fogékony a rész
letekre. Azokra a részletekre, amelyek megkülönböz
tetik a látszólag azonos helyzeteket, tárgyakat, embe
reket egymástól. Azokra a részletekre fogékony, 
amiktől a virágok, a füvek, a madarak azok lesznek, 
amik: virágok, füvek, madarak. A  részletek megisme
rése nélkül az egészet, a teljességet sem ismerhetjük 
meg igazán; hiányuk fehér folt marad. „Ha a teremt
mények idegenek számunkra, hogyan vallhatjuk is
merősnek a Teremtőt?

Nehéz munka megismerni a részleteket, ahogy a 
Kis Herceg barátja, a róka mondja; a megszelídítés í 
olyasvalami, amit régen elfelejtettek az emberek, de 
nekünk mégsem szabad elfelejtenünk. Akármennyire 
nehéz, és néha időigényes dolog is magunkhoz szeli- y 
díteni embereket, tárgyakat, bármit, ami körülvesz 
minket -  mégis érdemes. A  beteljesült várakozás, a ; 
felismerés, az újra találkozás öröme mutatja meg, jf 
hogy nem elfecsérelt idő csendre figyelni, keresni a |; 
láthatatlant, az alig észrevehető részleteket, a csak 
szívvel kitapinthatót.

„A szivárvány az égen van m indig  
Az eső csak  észrevenni segít 
A levelek beszélgetnek egyébként is 
A szél csak  fo rd ít n éh a  nek ik  
h á th a  van idegen is köztük .”

Zs. Adél i.

ANTHONY DE MELLO:

A  kis hal

-  No Petikém, melyik király uralkodott korábban? 
Saul, vagy Salamon? -  kérdi a hitoktató.

Péter kivágja magát:
-  Mindketten korábban uralkodtak

*

A  hittanórán egyháztörténetből felelnek a diákok Gé
za remekel:

-  A  reformáció azzal kezdődött, hogy Luther Már
ton kiszögezte a templomkapura 95protézisét...

-  Bocsáss meg -  mondta egy tengeri hal -, idősebb ' 
vagy nálam, meg tudod hát mondani, hol találom azt, 
amit óceánnak hívnak?

-  A z óceán -  mondta az idősebb hal -  az, amiben 
benne vagy.

-  Ez az? De hiszen ez víz. Én pedig az óceánt kere
sem -  mondta a csalódott hal, s továbbúszott, hogy ke- 
resseaz óceánt.

Sannyasi ruhába öltözve érkezett a Mesterhez. És san- 
nyasi nyelven így szólt hozzá:

-  Évek óta keresem Istent. Mindenütt kerestem, 
amerre csak azt mondták, hogy ott van: hegyek csúcsán, 
a végtelen sivatagokban, a kolostorok csendjében, a sze
gények kunyhóiban.

-  És megtaláltad? -  kérdezte a Mester.
-  Nem. Te igen?
Mit mondhatott erre a Mester? A  lenyugvó nap ara- j- 

nyos fénysugarakkal ömlött be a szobába. Több száz ve
réb csivitelt a fügefán. A  távolból odahallatszott az or
szágút zaja. Egy moszkitó figyelmeztetően zümmögött, 
hogy csípni készül... S az ember mégis képes idejönni, és 
azt állítani, hogy nem találta meg őt.

Egy idő után elment csalódottan, hogy másutt keres
se az Istent.

Hagyd abba a keresést, kis hal, nem kell nyomoznod i 
tovább! Nyisd ki a szemed, és láss!

w h Z '

Schweitzer Albert-kamarakiállítás múzeumunkban
Amióta Evangéli

kus Múzeumunk a 
Deák téren megnyílt, 
az állandó kiállítási 
anyagokon túl időn
ként egy-egy kisebb, 
áru kamarakiállítást 
is rendeznek Most 
került sor az evangé
likus lelkész-orvos- 
orgonaművész emlé
kére rendezett kiállí
tásra. Május 31-én 
nyitották meg a 
Schweitzer-emlékek- 
ből részben személyi 
tulajdonban lévő 
tárgyakból összeállí
tott bemutatót.

Dr. Fabiny Tibor  a múzeum igazgatója, megnyi
tójában idézte néhai dr. Gy imessy  Káro ly  lelkész 
visszaemlékezését, aki strassburgi ösztöndíjasként talál
kozott Schweitzerrel. Akkori beszélgetésükből álljon itt 
néhány sor: „Zalánfy (Aladár) nevére felderült az ar
ca és így szólt: Látja! -  mondotta -  ebben is mi lutheriek 
vagyunk élen, mert egyházunk népi, gyülekezeti énekeit, 
a koráit, mint sajátunkat, Bach útján az egész világ köz
kincsévé tettük -  különösen a nagypénteki liturgiánk
nak, a Máté- és a János passiónak a korálénekeivel. És 
így az evangélikus úrvacsoránk liturgiájának ünnepi h- 
moll miséjében is a mi koráljainkkal. -  Igen! -  mondot
ta Albert Schweitzer -  mert a szép, jó  és igaz a világ leg
tökéletesebb rendje s ez a háromságos egység éppen a ze
nében éri el szellemi és lelki csúcspontját. Ebben pedig a 
mi Bach János Sebestyénünk a legnagyobb művész. Sőt 
Bach az, aki ádventtől ádventig megszólaltatta kantátái
ban és motettáiban az evangéliumot és az igét, evangéli

kus zenei anyanyelvűnkön, s így joggal tartják Bachot az 
ötödik evangélistának, aki nemcsak a miénk, evangéli
kusoké, hanem az egész müveit világé. ” E  néhány mon
dattal a tárgyi emlékek mellé odasorakozott Schweitzer 
Albert saját gondolata is.

Dr. Oláh  V i l m o s  főorvos -, aki maga is 
Schweitzer-kutató és rajongó -  megnyitó beszédében 
idézte az orgonista, az orvos, a lelkész és filozófus 
Schweitzer munkásságát. Mindenben élenjáró és kiválót 
alkotó volt. Előadása közben megszólaltatta hangle
mezről a sokak által ismert d-moll toccata előadását, 
sőt magnószalagról néhány mondatát is eredetiben.

Megemlítette, hogy az afrikai országról, Gabonról 
semmit nem tudnánk, de „lakójáról” annál többet. Ma
gyar vonatkozásokat is feltárt. A  családnak magyar ága 
is van. Schweitzer még életében kereste ezt a rokoni kap
csolatot. Elmondott egy jellemző történetet is. 1951-ben 
a Hortobágyra telepítették ki S c h w e i t z e r  I s t v á n  tá
bornokot. O -  többek biztatására -  levelet írt Schweitzer 
Albertnek, melyben leírta sorsát. A z eredmény az volt, 
hogy Schweitzer közbenjárt rokonáért, írt Rákosinak és 
egy szép napon hazatelepítették a tábornokot, sőt vissza
kapta nyugdíját is.

Schweitzemek számos magyar munkatársa is volt, a 
mai kórház igazgatója is magyar származású. Oláh fő 
orvos személyes kapcsolatot tartott vele, míg élt és a ma
gyar zene iránti érdeklődését kielégítve Kodály, Liszt és 
Erkel lemezeket küldött neki. Szólt még a filozófus 
Schweitzerről, E in s t e i n n e l  való barátságáról és közös 
fáradozásukról az atomfegyver betiltásáért. Élete hitval
lása volt: A z  igét h i rde tn i  k e l l  és c s e l e k v ő  tet t  
is k e l l  h o z z á !

A  megnyitón részt vettek között voltak az élő rokonok, 
és többen a magyar Schweitzer Társaság tagjai közül is.

A  kiállítás hosszabb ideig nyitva tart, ajánljuk megte
kintését.

tszm.

Teremtés -  két mise között
Készült Brucknenől egy árnykép, amely a jámbor ze

neszerzőt abban a pülanatban ábrázolja, amikor belép a 
mennyek országába s jókedvű, kövérkés kis angyalok 
szaladnak elé. Ha Eugen Jochum német karmesterről 
készült volna ilyen árnykép, az angyalok között minden 
bizonnyal ott lenne maga Bruckner is, hiszen kevés diri
gens tett muzsikájáért oly. sokat, mint ő. De térjünk csak 
vissza a kezdetekhez!

Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet -  énekli a 
káoszt bemutató nyitány után halkan Haydn Teremtésé
ben Rafael arkangyal. Jochum 1966-os felvétele most új 
CD-kiadásban jelent meg, Magyarországon is. Régimó
di, igen dús zenekarral, szimfonikus hangzással. A Bajor 
Rádió Ének- és Zenekara adja elő. Ám a zenekari szóla
mok énekelnek és nem nehezülnek el, így ha régimódi is, 
egyáltalában nem elavult. Példaértékű, ahogy a Jochum 
irányította szimfonikus tömeg nem üli meg a hangzást, 
csak szépen megfesti. Habzó hullámokkal morajlik fékte
len a tenger. Halmok és sziklák bukkannak fel, hegyek csú
csai emelkednek kL Rafael éneke alatt a zenekar is szaba
don csapong, a kíséret nem puszta kíséret: formák buk
kannak fel s csúcsok emelkednek ki. Hiába vagyunk 
1966-ban, hiába játszik nagy zenekar, mozgékony, friss a 
hangjuk. Csak egyszer válik lassúvá és tömörré: mielőtt 
Uriel méltóságteljes deklamációba kezd: Teljes pompájá
ban emelkedik fel fényesen a nap, csodálatos vőlegény, 
büszke, boldog óriás, hogy végigfussa útját. Ide illik is a 
nagyszabású hangvétel. A Gottfried van Swieten báró 
Milton-fordításán nyugvó oratórium-története még a 
bűneset előtt véget ér, így a teremtett világ csak a vidám
ságról és sokszínűségről beszél. Jochum Teremtése is. 
Három kitűnő szólistája három különböző színt visz az 
előadásba. Agnes Giebel kora legkiválóbb oratórium
énekeseinek egyike. Hangja maga is sokféle színt egyesít. 
Besorolni őt vidám, lírai csengésű szopránok közé té
vedés lenne. Az ő erényeiket visszafogott érettségével, 
élénk színek tompításával árnyalja. Nem súlyos, de 
nem is teljesen könnyű hang. Nem kifejezetten csengő, 
de nem is igazán szomorkás. Karakteres mégis, az

előbbi nemek tehát sokoldalúságról beszélnek, hiány
ról soha.

Waldemar Kmentt tenorista kimérten énekel. Amikor 
arról dalol, a mennyei fények jelek, idők, napok és évek 
jelzésére vannak, kimért szavait hallgatva magunk előtt 
látjuk, ahogy váltakoznak a napok, ahogy év évet követ, ■ 
s mindig csak akkor jön a következő, ha a megelőző rá ’ 
kiszabott ideje rendre elmúlt már. Enyhén érdes hangja 
tisztaságával tűnik ki.

Gottlob Frick megint más világ. Ha hangszínről beszé
lünk, talán mondhatjuk, sajátosan nazális basszusa szé
pen visszaveri a fényt, míg Kmentt szárazabb hangja mé
lyen elnyeli. Kis mosoly is van ebben a hangban, és sok 
erő. A Legyetek termékenyek mind... -  kezdetű zenekarkí- 
séretes recitatívót később Jósé van Dam azzal tette fe
lejthetetlenné -  Karajan második lemezén hallhatja bár
ki - , hogy hangsúlyozta s végül tetézte a crescendót. 
Frick nem teszi, mégis minden szavának nagy hatása 
van. Veretes hang, kulturált éneklés. Olyannyira, hogy 
jellegzetes prozódiája sem hat kellemetlenül: a szótagok 
különös tagolását eszünkbe sem jut zokon venni tőle.

Jochum Teremtése két mise között hangzik el a dupla 
CD-n. Előtte a Kis Orgona Mise, utána a Szent Miklós Mi
se, 1964-ből, a Wiener Sängerknaben, a Chorus Viennensis 
és a Bécsi Dóm-Zenekar előadásában, Ferdinand , 
Grossmann, illetve Hermann Furthmoser vezényletével. * * * 
A Teremtés híres kórusa szerint a mennyek hirdetik Isten 
dicsőségét. Ezekben ékes, tiszta éneklésükkel a Bécsi 
Énekesfiúk hirdetik, eszünkbe juttatva Jézusnak a temp
lomtisztítás után elhangzott zsoltár-idézetét: Gyermekek 
és kicsinyek szája által szereztél dicsőséget. Jochumra mint 
Bruckner-dirigensre mindig emlékezni fognak. Mint 
Haydn-dirigensre már ma is alig emlékeznek. Pedig 
megérdemelné vidám, sokszínű, ugyanakkor 
hihetetlenül egységes és kidolgozott Teremtésével. Ki 
tudja, nem kellene-e Haydnt is Bruckner mellé tennünk 
az árnyképen?

Visszatérve a jelenbe: a felvétel a Phillips Classics 
Duo-sorozatában jelent meg, a kvalitásos komolyzenei 
CD-sorozatok egyik legolcsóbbikában, így itt és most 
ezért is különös ügyeimre tarthat számot.

Zay Báláz



H álaadó isten tiszte le t Som lószőlősön
„M enjetek  be k ap u in  h á laén ek k e l...”

Szebik Imre püspök a 100. zsol
tár alapján hirdette Isten igéjét az 
ünneplő gyülekezetben.

A templom 200 éves jubileuma 
az Isten iránti tisztelet kifejezésé
nek, az emlékezésnek és a hála
adásnak az alkalma. Az Isten népe 
nem szomorkodó, nem keserű, ha
nem örvendező nép. Ezen a napon 
arra biztat Isten, hogy menjünk 
eléje hálaadással, hitvallással és 
himnikus énekek éneklésével.

A keresztelőmedencénél nyolc 
nemzedéket kereszteltek. Nyolc 
nemzedék tett hitvallást a konfir
máció alkalmával és fogadtak hű
séget a házastársak az oltárnál 
egymásnak. Nyolc nemzedék előtt 
hangzott Isten igéje, hogy egymás 
megbecsülésével éljenek Isten szí
ne előtt. Plántálták és öntözték a 
lelkészek, tanítók tanították a szel
lemi tudományokat. Lelkipászto
rok hirdették, hogy ne a föld porá
ra nézzenek, hanem arra, akitől az 
életet ajándékba kapták. Őseink 
építették a templomot. Tbdták, 
honnan jön a vigasztalás, erő. Ki 
merné mondani, hogy hiába épült 
a templom? -  Isten megáldotta az 
Ő igéjét.

A püspök tö rténeti áttekintést 
is adott a 200 évet megért tem p
lom időszakáról a Türelmi R en
delettől napjainkig. Rohanó vilá
gunkban merjünk Istenhez szól
ni, imádkozni. Vasárnapról va
sárnapra hangozzék a hálaadó 
ének. A  választott nép ünnepi 
éneket énekelt a zarándokúton. 
Nem kesergéssel, hanem vigadoz- 
va énekeljünk az Úr előtt. Próbák 
között is vidámnak lenni, felüdül a 
lélek, mássá lesz.

Az ünnepi közgyűlést Polgárdi 
Sándor lelkész nyitotta meg. Dr. 
Fabinyi Tibor egyháztörténész, 
teológiai tanár tartott érdekes elő
adást. Nemcsak földrajzi, történel
mi és irodalmi áttekintést adott, 
hanem a Somló négyféle kincsére 
fűzte fel gondolatait. Rejtett kincs 
van a somlói föld mélyén, a hegy 
magaslatán és a Somló költészeté
ben, különösen pedig a somlói 
egyház múltjában.

A gyülekezet ifjúsága és gyer
mekei versekkel és énekkel szol
gáltak Isten dicsőségére és mind
nyájunk örömére.

Marton Agnes, a szomszédos 
gyülekezet munkatársa arról tett 
bizonyságot, hogy szeretik ezt a 
templomot.

Boros Lajos, a gyülekezet több 
mint 50 éven át szolgáló lelkésze is 
köszöntötte az ünnepi gyülekeze
tét. Áldást kívánt a gyülekezetre és 
a munkáját folytató ifjú lelkipász
torra.

Varga György, e veszprémi egy
házmegye esperese az ünneplő 
gyülekezet köszöntésén túl meg

emlékezett Szebik Imre püspök 5 
éves szolgálatáról az Északi egy
házkerületben, a kül- és belföldön 
végzett sokoldalú szolgálatáról, a 
gyülekezetekben végzett látogatá
sairól.

♦
Délután a kis somlóvecsei gyü

lekezetben szolgált a püspök 2Kor 
5,17 verse alapján. Krisztus újjá 
tesz minket. A hal Krisztus mo
nogram. Csak az elpusztult hal 
úszik az árral. Önzés helyett le
gyünk mássá. Nem tudunk más
ként élni, csak Krisztusra nézve. 
Békesség, fény, jóság, szeretet su
gározzák azok felé, akik hallgat
nak minket. Jó szót várnak az el
használt idegrendszerű, kétség- 
beesett emberek. Tfelefonon vagy 
személyesen csak egy jó szót. Biz
tatni kell a másikat. Vannak, akik
nek a társaságában könnyebb jónak 
lenni.

Márkus Géza, a gyülekezet 
gondnoka köszöntötte a vendége
ket. Örömmel szólt a visszakapott 
régi iskolaépületről, amit gyüleke
zeti terem céljára tudnak használ
ni. A lélekszámban megfogyatko
zott, de hitében még élő kis gyüle
kezet kívül-belül felújította az

épületet. A belső berendezéshez az 
egyházkerülettől kaptak támoga
tást. Gerold Dezsőné, Margit testvér, 
budapesti lakos, egy szép, kitűnő 
hangú harmóniumot ajándékozott 
a gyülekezetnek, melyet Varga 
Györgyné szólaltatott meg és kísér
te Szebik Imréné szóló énekét. A 
püspök megáldotta a harmóniu
mot és azokat, akik hallgatják 
hangját.

Varga Györgyné

EVANGÉLIKUS FŐISKOLAI 
DIÁKOTTHON BUDAPESTEN

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház 1995. szeptember 1-jétől a 
Budapest-Vizafogói Kollégiumot a 
régi Luther Otthon jó hagyományait 
folytató budapesti egyetemi és 
főiskolai intemátusként működteti.

Az internátusba elsősorban evan
gélikus egyetemisták, főiskolások, 
teológusok, pályakezdő tanárok 
jelentkezését várjuk, akiknek a 
kultúrált szálláson, ellátáson (reggeli 
és vacsora) kívül fontos a testvéri vi
szony, a barátság, a nemes szóra
kozás, az értelmiségi légkör. Havi 
térítési díj 4800,- Ft.

Jelentkezés 1995. augusztus 15-ig az 
alábbi címen: Budapesti Evangélikus 
Kollégiumok, Gaál Jánosné igazgató, 
1077 Budapest Rózsák tere 1.

„Az önkormányzat csak visszaadta azt, amit
kapott”

(Folytatás az 1. oldalról) 
zaspárnak a gondos kivitelezés mun
kájáért.

Detre János esperes az egyház
megye nevében fejezte ki a köszöne
tét a szép munkáért. Veresegyház 
rendezett, dinamikusan fejlődő 
nagyközség, jólesik végignézni rajta. 
Köszönet illeti az önkormányzatot, 
hogy ilyen nagyvonalú segítséget 
nyújtott az evangélikus templom re
noválásához.

Mátis Zoltán felügyelő a gödöllői 
anyagyülekezet üdvözletét és* áldás
kívánságait adta át, megköszönve a 
község hathatós támogatását.

Pásztor Béla polgármester na
gyon szerényen • és mindenkit el
gondolkoztató érvekkel hárította 
el az adományért mondott hálálko- 
dást. Megköszönte a püspöknek, 
hogy látogatásával megtisztelte a 
községet, majd így folytatta: „Az 
önkormányzat csak visszaadta azt, 
amit kapott. Felejtsék el azt a szót, 
hogy segély, vagy adomány.” Az 
evangélikus gyülekezet tagjai évtize
deken át odaadó, szorgalmas mun
kájukkal járultak hozzá a község fej
lődéséhez. A község, most a nehe
zebb időkben csak visszaadta azt, 
amit az evangélikusoktól kapott.

Farkas József plébános a katolikus 
gyülekezet nevében szólt arról, hogy 
együtt örül az evangélikus hívekkel. 
Jó ökumenikus kapcsolat van a két 
helyi felekezet között. Imaheti ren

dezvények és a lelkészek közös mun
kája a Szent Erzsébet alapítványban 
is erről tanúskodik.

Koczó Pál református lelkész test
véri szívvel kérte Isten áldását a meg
újított templomra és a gyülekezetre.

Eszlényi László a szomszédos cso- 
mádi evangélikusok köszöntését 
mondta el. Korábban, a múlt száza
dokban a veresegyházi filia a csomá- 
di gyülekezethez tartozott, csak 
1934-ben került át Gödöllőhöz. De 
azóta is szoros családi kapcsolatok 
kötik egymáshoz a két gyülekezetét.

E sorok írója gyermekkorát eleve
nítette fel, mely ehhez a templomhoz 
és még inkább a felejethetetlen Erős 
Sándor lelkészhez köti, aki a legne
hezebb, háborús és azutáni időkben 
hősies szolgálattal tartotta egyben a 
kis gyülekezetét.

Köszönetét mondott egykori kon
firmandustársának, Krizsán László- 
nénak, hogy a tatarozási munkák ve
zénylésével szép bizonyságát adta a 
templom iránti hűségének, amit a 
konfirmációkor fogadott.

Dr. Harmati Béla püspök zársza
vában a jövőről szólt. Az egyházak 
közös jelszava, hogy 2000-re ne le
gyen renoválatlan templom. Legyen 
büszke a gyülekezet szép, otthonos, 
családias templomára. A széthúzó vi
lágban fejlődjenek tovább az ökume
nikus kapcsolatok, így bizonyítsák a 
szeretet egységét.

Baranyai Tamás

HIBALEGELŐ
Jó száz éve jegyezte be Naplójá

ba Jules Renard, az önmagával 
szemben is vitriolos tollú író egy 
pályatársának címezve: „Nagyon 
szeretem a maga könyvét, mert 
olyan jól meglátni a hiábit.. ” 

Bármilyen tekintetben és szin
ten alighanem mindegyikünknek 
megvan a maga jellegzetes „hiba
legelője”, amelyen -  bevallatlanul 
is -  szívesen elidéznek érzékszer
veink. Az öngyötrő természetűek 
ilyenkor kissé megvigasztalódhat
nak, hogy nemcsak ők gyarlók, sőt 
vétkesek. Az önkínzó hajlam alap
oka igen gyakran a megtépett gye
rekkor, mert akkor nem kaptak 
elegendő megbecsülést, szeretetet, 
védő elfogadást, biztonságérzetet, 
így aztán könnyen szoríthatók a 
vádlottak padjára, esetleg nem lé
tező bűnöket is a nyakukba lehet 
varrni -  egyszerűen gyenge a véde
kező képességük, vallásilag is 
könnyen manipulálhatók, szektás 
vagy szektoid fanatikusok könnyű 
zsákmányai lehetnek. A legtöbben 
azonban másképp vagyunk ezzel, 
még ha van is bennünk talán vala
micske a fenti sebezhetőségből.

Akik a hibák mezején legeltetik 
szemüket, s nagylelkűen megbo
csátanak, meglehet, azért (is) te
szik ezt könnyen, mert ezzel -  
többnyire beismeretlenül -  fölény

érzésre tesznek szert, hiszen 
megbocsátó különb a vétkesnél”. 
Ennek rejtett ellentéte, amikor a 
kiválóságot mintha nehezebb volna 
megbocsátani. (Mert az nyo
maszt?) Aránylag közelről ismerek 
valakit, akinek a kiemelkedő szín
vonalát sok pályatársa mintha ne
hezményezné, mert elismerést, je
lentős kitüntetést meglehetősen 
más köröktől kap. Miért is tudna 
„fölfelé megbocsátani” az irigység?

Közösségi „hibalegelők” is van
nak, mikor is a legkülönbözőbb ki- 
sebb-nagyobb csoportok, szerveze
tek, elvbarátok, vallási, illetve ke- 
gyességi irányzatok szemlélhetik 
titkos (?) önelégültséggel s egyben 
talán lecsapni készülő kritizáló in
dulattal a szomszéd mezők vélt 
vagy valóságos rendetlenségeit.

Értéktudatát az ember igen ko
moly mértékben azoknak a kisebb- 
nagyobb közösségeknek az értékes 
voltából meríti (családtól nemze
tig), amelyeknek tagja. Ezért érez
zük bántónak, ha valaki a „mi” kö
reinkre tesz lebecsülő megjegy
zést, büszkén kihúzzuk viszont ma
gunkat, ha pl. a magyar sport világ
raszóló sikert arat, vagy ha csak 
annyit hallunk, hogy a 48-as sza
badságharc vezéralakjai közül Pe
tőfi, Kossuth és Görgey evangéli
kusok voltak. Persze önérzetből is
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megárt a sok, mert elbízhatjuk ma
gunkat, s ugyanakkor lebecsülhe- 

i tünk másokat.
Kisebbrendűségi érzés esetén a 

legnagyobb erre a kísértés, kollek
tív szinten pedig akkor, amikor az 
adott közösség -  ha nem is prog
ramszerűen, hanem „csak” lelke 
mélyén 1 ég a vágytól, hogy a való
ságosnál különbnek érezhesse ma
gát, talán mert saját körének bizo
nyos hibáit, vétkeit nem hajlamos 
észrevenni. Ebből óhatatlanul má
sok lehúzása lesz, azt viszont na
gyon szépen is lehet beállítani, akár 
bibliai idézetekkel is. Hallani is fáj
dalmas, ha intenzív keresztyén kö
zösségek fölösleges, kicsinyes huza
kodásba ölik bele energiáik tete
mes részét. A merevség sokszor az 
elfojtott kételkedés jele.

Tanulhatunk mások hibáiból, 
de nem úgy, hogy „szórakozunk” 
rajtuk, vagy fölényesen utalunk 
rájuk, hanem úgy, hogy nagyjá
ból ugyanazon gyengeséget saját 
indulatainkban fedezzük fel -  
nehogy tett legyen belőle a 
„büszke nézőközönség” sorai
ban. Bár kritikus pontjaink elté
rők lehetnek -  kinek mi az Achil- 
lész-sarka, s ez közösségekre is 
áll. De akkor is érvényes: „Min
denki a saját tetteit vizsgálja meg” 
(Gál 6,4), „és akkor majd jól fogsz 
látni ahhoz, hogy kivehesd atyád
fia szeméből a szálkát” (Mt 7, 5).

„Házasságkötés” Terényben
A nyárias, tavaszi délutánon, 

május 27-én megtelt a terényi 
evangélikus templom.

Akik a meghívásnak eleget tet
tünk, egy különleges házasságkö
tésnek lehettünk a tanúi. Az oltár
nál Kalácska Béla a Nógrádi Egy
házmegye esperese, dr. Selmeczi 
János ny. professzor és Győri János 
Sámuel pestszenterzsébeti lelkész 
álltak. Az oltár előtt Gulácsiné Fa- 
bulya Hilda lelkész és a padokban 
őt imádságos szeretettel körülvevő 
terényi hívek. Ok kötöttek ezen a 
délutánon Isten színe előtt „házas
ságot”, lelkészt iktattak.

A lelkésziktatás szolgálatát az 
esperes végezte, aki az lKor 4,1-2 
alapján hirdette Isten igéjét.

Bevezetőjében hangot adott 
azon meggyőződésének, hogy ma
napság Közép-Kelet-Európában 
az egyházak szolgálatának két fon
tos területe van: a misszió és a ta
nítás.

Ezt a felnövekvő nemzedékek 
vonatkozásában elsőrenden a ke
resztyén családoknak kell gyako
rolnia, hogy az egyház tanítói szol
gálatát ne nulláról kezdje.

A fenti szolgálat folytatásának, 
átvitelének a lelkész részéről fel
tételei vannak, amelyek minden 
lelkészre, az iktatandóra is vonat
koznak.

A lelkész Krisztus szolgája. 
Nem embereké. Ennek konzek
venciái vannak a lelkészre csak
úgy, mint a gyülekezetre nézve. A 
lelkész minden vonatkozásban 
vállalja a „kiszolgáltatottságot”, de 
Urának és nem gyülekezetének. A 
gyülekezetnek a lelkész csak a fen
tiek értelmében lehet jó pásztora.

Ellenkező esetben csak fizetett bé
res lehet.

A lelkész Isten titkának sáfára. 
A  minket körülvevő világ épp elég 
okot ad a nyugtalanságra, de ne
künk Jézusban Isten mennyei 
Atyánk lett. Van, aki gondot visel 
rólunk. Ez hit kérdése, a feltétel 
nélküli bizalomé.

A lelkész Urának számadó sáfá
ra, gondnoka. Nem kérdés, hogy a 
szolgáló mécses hol, milyen helyen 
világít, csak világítson, mégpedig 
mindig hűségesen. Mert erről a 
hűségről kell Urunknak számot 
adni.

Gulácsiné Fabulya Hilda igehir
detésében szólította meg a gyüle
kezetei, Róm 5,5 és ApCsel 
2,42-47 alapján. Arról szólt, hogy 
a lelkésziktatás nagyon hasonló a 
házasságkötéshez, mivel közösen 
vállalják egymást és minden szol
gálat egymásért történik, azért, 
hogy az élő Isten élő gyülekezete 
lehessenek. Isten szívünkbe 
árasztja Szentlelke által az O sze-

retetét, megújít 
minket és élővé 
tesz. Ahogy a há
zasság két ember 
szoros' kapcsolata, 
ugyanígy az imád
kozás, a templom
ba járás egy szívvel 
és folyamatosan 
kell hogy történ
jen. A gyülekezet 
és lelkész kapcso
latában mindez a 
szeretet cseleke
deteiben valósul 
meg. Az élő Isten 
élő gyülekezeté

nek a hétköznapok sokszor rideg 
valóságába kell bele vinnie és élnie 
az Ő szívünkbe áradt szeretetét. 
Fontos, hogy együtt, egymáséit és 
összefogva, mert így megsokszoro
zódik az erő, úgy ahogy a szőlő
vesszőt, ha egymagában van kön
nyű eltörni, de ha a szőlővesszőket 
összefogjuk, akkor szinte lehetet
len eltörni őket.

Az istentisztelet úrvacsoraosz
tással folytatódott.

Közgyűlésen köszöntötte a beik
tatott lelkésznőt a gyülekezet fel
ügyelője, Kusnyár János, a falu 
jegyzője, Szlobodnyih Győző, az if
júság énekével, dr. Selmeczi János 
professzor, Győri János Sámuel lel
kész, Cserági István Nagyveleg- 
Tés-i lelkész, Blázy Árpád gödöllői 
lelkész és a megye többi lelkésze.

A beszámoló írója kívánja, hogy a 
nyáj és a pásztorának találkozásából 
jó házasság szülessen, és tudják 
megbecsülni egymást és kitartani 
egymás mellett hűségben, hitben.

Sándor Frigyes

A Felvidék hajdanvolt evangélikus városaiban
jártunk... (II.)

Egyházunk éltető ereje az iskola, és ezt már a refor
máció kezdetén vallották a felvidéki magyar reformá
torok is. KÉSMÁRKON már 1533-ban nyílik evangéli
kus lyceum, amelyben Melanchthon Fülöp 1528-ban ki
adott tanterve szerint tanítanak. Álltunk a lyceum épü
lete előtt, amelyen az egyik kibetűzhető latin felirat: 
„Haec domus est Christo studiis dicata juventae” -  
Krisztusnak és az ifjúság tanulmányainak szentelt haj
lék. -  A  késmárki régi fatemplom, amely az 1700-as 
évek elején épült, teljes épségével és szépségével várhatott 
bennünket, mert nemrég fejeződött be a sokéves felújí
tás. A z orgona fasípjai még nem szólnak ugyan, de a 
svéd hajóácsok által vasszög nélkül felállított monu
mentális fatemplomban igen sok festett ószövetségi jele
netet, hatalmas faragott oltárt, tőle nem messze faragott 
szószéket láthattunk; az oltár német felirata hirdeti: „Én 
vagyok az életnek ama kenyere,... és aki hisz bennem, 
meg nem szomjúhozik soha” (Jn 6,35); az alacsonyan 
elhelyezett szószéket egy földön álló angyal tartja. „Erős 
vár a mi Istenünk... ” hangjai megtöltötték a hatalmas 
templombelsőt.

A z új késmárki templomban vannak elhelyezve Thö
köly Imre, kuruc fejedelem Izmirből 1906-ban hazaho
zott hamvai; lelkészi ima után a Himnuszt énekeltük a 
mauzóleum mellett, felettünk Thököly Imre fekete hím
zett zászlója emlékeztetett a magyar történelmi sorsra és 
az evangélikusok üldöztetésére ezen a vidéken. -  A z öt- 
tomyú Thököly-várat helyrehozott formájában láthat
tuk: a főbejárat felett „ Tunis fortissimo Nomen Domi
ni” -  a legerősebb bástya az Úr neve -  olvasható. -  A  
késm árki tem etőben m egtaláltuk a K olbenhever-család

sírkertjét: ezektől az ősöktől származott Kolbenheyer 
Mór, aki 1846-76-ig lelkésze volt a soproni gyülekezet
nek.

A  magyarországi neveléstörténettel kapcsolatban Stö
ckel Lénártot, BARTFA szülöttét kell megemlítenünk, 
akit Lutherrel és Melanchtonnal személyes barátság kö
tött össze. A z általa alapított lyceum ősi épülete még ma 
is megvan, emléktábláján Stöckel Lénártnak, a felvidé
ki evangélikusság vezéralakjának a nevét olvashattuk.

Bártfán a polgárság már az 1520-as években az evan
gélikus hitre tért, és itt volt az első protestáns zsinat Ma
gyarországon. -  A z 1808-ban épült evangélikus temp
lomba nehezen sikerült bejutnunk, mert ottlétünkkor 
benne tartották Kelet-Szlovákia „szeniorális konven- 
tus”-át, ezért a lelkész kijött, és a templom előtti kis té
ren németül mondta el csoportunknak a bártfai gyüleke
zet és templom történetét, miközben süteményekkel kí
náltak meg bennünket. -  Bártfán is -  éppen úgy, mint a 
meglátogatott többi városban -  a történelmi városköz
pontfelújítva várja a látogatókat. -  A  főtér közepén ma
gányosan álló régi városháza nagy ékszerdobozra emlé
keztet. - A  vele szemben épült Szt. Egyed templom Szlo
vákia egyik legszebb gótikus temploma, 11 szárnyasol- 
tárral

Stöckel Lénárt írja a minden szépet kedvelő Luther 
szellemében: ,^4 kegyelmes Isten bocsánatában megnyu
godott lélek aggodalom nélkül kitárul a szép természet 
tanításának befogadására”. így tudtunk mi is egyik al
konyaikor az 1350 m magasan fekvő Csorba-tó mellet
ti havas utakon sétálgatva, a lenyugvó napnak a befa
gyott tó általi visszavert fényében m egérezni. hovv Isten

„szeretete rám ragyog, itt van, minden simogató sugár
ban”. -  Más alkalommal ismét egy ritka természeti kép
ben gyönyörködhettünk a lengyel határon, ahol a Duna- 
jec égbenyúló mészkőszirtek között töri át a Kárpátokat. 
Sőt a Dunajec partján álló Vörös Kolostor érdekes kiál
lítását is megnéztük.

Dr. Lang Jánosné

Kevés a gyermek!
Hangzik mostanában úton-útfélen. Kiürülnek a böl

csődék, óvodák, iskolák. Ki és beköltöznek. Modem 
szóval élve „karcsúsítanak”. Nincs népszaporulat, ha
nem fogyás, zsugorodás van. Szomorú idők tanúi va
gyunk. Hogyan jutottunk idáig?

A  gyökereket, a lejtő kiindulását keresem. Anyáink 
6-8-10 gyermeket szültek. Anyám hetet. Én voltam a 
hatodik. Nemzedékem a háború után alapított családot. 
A  mezőgazdaság színe-javát, akiket kulákoknak bélye
geztek és a sárba tapostak, sokakat agyonvertek. A kik  
kilógtak a proletárok sorából, volt valamijük, kifosztot
ták. Padlóra került az egész társadalom. A z apák nem 
hoztak haza annyi pénzt, hogy abból megélhetett volna 
a kis család. Kénytelenek voltak az asszonyok is munká
ba állni.. Ez is volt a cél: szétrobbantani a családi fész
ket. Idővel már, ha kellett, ha nem, erre az útra léptek, 
mert csak az volt dolgozó nő, aki a családon kívül dol
gozott valahol. A ki otthon 4-5 gyermeket nevelt, az nem 
volt dolgozó nő.

Talán 10 éve is van már annak, amikor néhai Ottlyk 
Ernő püspök a családjával Kapemaumban nyaralt, s 
kedves felesége, a következőt mesélte nekem: „ Új bifo
kális szemüvegre volt szükségem. Elmentem az SZTK- 
hn_A fíntnl kis nvtzisztpnm n kikérdpztp az adataimat.

„Hol van a munkahelye? feleltem: otthon. „De hol dol
gozik?” „Megismételtem: otthon. ” „De hát, akkor magát 
az ura tartja el. "A  felelet jellemző a korszellemére. Ilyen 
levegőben éltünk.

Milyen jó  volt a gyermekeimnek. Amikor hazaértek az 
iskolából, nyitott ajtó s az édesanyjuk meleg ebéddel vár
ta őket. S volt valaki, akinek rögtön el lehetett mesélni, 
hogy mi volt az iskolában. Kiönthették örömüket, szo
morúságukat... Most legtöbbjét üres lakás várja, a szü
lők dolgoznak valahol, távol az otthontól Mire hazaér
nek, az élmények már megfakulnak, vagy el is felejtik. 
Már nem érdekes. A z utca fogadja be őket s ez sokszor 
nem jó nevelő.

Mi van most, amikor új időknek új dalai szólnak? A  
felelet nagyon összetett. Kiszabadult az üvegből a szel
lem. Érvényesülnek az ügyesek, értelmesek.. Munkába 
álltak a modem gépek melyek sok kéz munkáját képe
sek elvégezni. A  tömeg számára megszületett a munka- 
nélküliség az infláció. Nehéz időben élünk Azok az 
anyák akik megtehetnék mert férjük bőven megkeresi a 
szükséges mindennapi kenyeret, nem vállalnak gyerme
ket, vagy csak egyet, esetleg kettőt. Mert a régi szellem 
mélyen él még mindig a levegőben.

Ismerem négy gyermekem családi életét. Tudom, hogy 
nem könnyű a két, sőt 3 gyermeket ma felnevelni, kenye
ret adni a kezükbe. Ez áldozattal jár. Sok és nehéz mun
ka árán kerül az asztalra a kenyér. Lemondás, szerény
ség... de vállalják Nem csak a küzdelemből, a verejték
ből ju t nekik hanem sok-sok örömből is. E kettő együtt 
teszi boldoggá, harmonikussá életüket. Csak az ilyen 
családok teszik reményteljessé hazánk jövőjét. „Hit, re
mény, szeretet” hassa át népünket.

____ !__• "  - • *" ____ H__I_______I_I_____ ______H o rn o d  TiK ftf
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r N A P R Ó L  N A P R A
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és meg

tartsa az elveszetteket. Lk. 19,10

VASÁRNAP Kora reggel, miután Jézus feltámadt, 
először a magdalai Máriának jelent meg. 0  elment, 
és megvitte a hírt a követőinek, akik gyászoltak és 
sírtak. Mk 16,9.10 (Jer 31,9; Lk 15,1-10; lTim 
1,12-17; Zsolt 112). A feltámadott Jézussal való ta- 

I lálkozás megváltoztathatja életünket -  értelmet, célt 
I adva napjainknak.

HÉTFŐ Mindnyájan ettek, és jóllaktak, azután 
összeszedték a maradék darabokat hét tele kosárral. 
Mt 15,37 (3Móz 26,5;'Jn 8,3-11; Jak 3,13-18). Táp
lálkozni minden embernek kell -  és nem mindegy, 
hogy mivel. „A mindennapi kenyér” mellett Isten 

I igéjére is szükségünk van!

KEDD Valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, 
I tévelygők voltunk, de amikor megjelent a mi üdvö- 
I zítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az álta- 
I lünk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő ir- 
I galmából üdvözített minket. Tit 3,3.4.5 (Zsolt I 119,67; 2Kor 2,5-11; Jak 4,1-12). Egykor és most, 
I múlt és jelen -  óriási a különbség a kettő között, ha 
I észrevettük Isten jóságát, szeretetét, üdvözítő ke- 
I gyeimét, és ha merünk erre építeni, ebben bízni.

| SZERDA A százados így szólt Jézushoz: Uram, csak 
I egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mt 8,8 (Ez 

12,25; lPt 3,8-17; Jak 4,13-17). Sokszor úgy érez
zük: a hitünk gyenge lábakon áll, elkelne egy kis se- 

I gítség, biztatás, bátorítás. Idézzük ilyenkor az emlé- 
I kezetünkbe a százados kérését, amely az ő végtele- 
I nül mély hitét fejezi ki; megelégszik Jézus szavával, 
I bízik Benne. Hallgassuk mi is az O szavát és csak 
I Őhozzá ragaszkodjunk!

V J  ■

CSÜTÖRTÖK Pál írja: Ha az evangéliumot hirde
tem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer 
nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirde
tem az evangéliumot. lKor 9,16 (4Móz 22,18; lKor 
11,20-32; Jak 5,1-6). Emberi mivoltunkból faka
dóan nem szeretjük, ha valamire is kényszerítenek 
bennünket -  sőt azt sem, ha a saját lelkiismeretünk 
teszi ezt. Mégis van egy -  de csakis egy -  „kénysze
rítő erő”, aminek nem tudunk ellenállni, és ez az 
evangélium, az evangélium hirdetése. „Csontjaink
ba rekesztett tűz az evangélium, amit nem lehet és 
nem is szabad sem eloltani, sem elaludni hagyni.

PÉNTEK Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem 
mindazzal él az ember, ami az Úr szájából szárma
zik. 5Móz 8,3 (Jn 6,68; ApCsel 7,54-59; Jak 5,7-12). 
Az embernek testi és lelki táplálékra egyaránt szük
sége van. Isten gondoskodik rólunk -  nem engedi, 
hogy bármiben szükséget lássunk. „Ne aggódjatok 
tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? -  vagy: Mit 
igyunk? -  vagy: Mit öltsünk magunkra?... a ti meny- 
nyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van minder
re.” (Mt 6,31-32) -  Ami legalább ilyen fontos, ha 
nem fontosabb, az nem más, mint Isten igéje, a vele 
való élés napról napra, és akkor a „szükségleteink is 
mind ráadásul megadatnak” nekünk. (Mt 6,33)

SZOMBAT Sokféle szándék van az ember szívében, 
de csak az Úr tanácsa valósul meg. Péld 19,21 (Mt 
2,2; Ézs 30,18-22; Jak 5,13-20). Az emberi és az Is
teni bölcsesség sokszor nem esik egybe. Hallgassunk 
inkább az Úr tanácsára, semmint „jóakaróinkra” 
vagy saját eszünkre. Járjunk az Ő útján. „Hallgass a 
tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs 
légy!” (Péld 19,20)

P á lin k ás  In g rid

Józanság
2Tim  1,7

E t O  V I Z

Azt szokták mondani, hogy „a 
szavak ideje lejárt. Az emberek ma 
tetteket várnak. Lehet. De a Biblia 
szavai nem emberi szavak és ezért 
Isten világában a szavak ideje nem 
járt le! Jézusról ámulva mondták a 
tya,Ugatók, úgy beszél, mint akinek 
hatalma van és nem úgy mint az 
írástudók.

Keresztrejtvény fejtése közben jött 
a kérdés: -  „Józanság”... és ahogy 
megfejtettem az a válasz jött, hogy 
„logika”. Vagyis józanság=logika.

Ezen megakadtam. Vajon így 
van ez? Vajon az ész, a logika elve
zet-e minket a bölcsességre, józan
ságra? Ne felejtsük, hogy a világ
nak is van logikája, pl.: együnk, 
igyunk, holnap úgyis meghalunk. 
Vagy: „egyszer élünk”, „csak a 
pénz számít”... csak magunkkal tö
rődjünk...

Igaz, hogy az igét is ésszel, érte

lemmel kell olvasni, de a saját logi
kánk, látásunk, gondolkodásmó
dunk, természetünk romlott. Ezért 
mondja Jézus a gazdagságban, va
gyonban bízó emberről: „Bolond” 
(Lk 12,20) Sajnos, saját értel
münkkel csak a test, pénz, dicső
ség bálványaihoz jutunk el.

Az ész, az értelem, az agy Isten 
ajándéka. De mi ezt sokszor rossz
ra használjuk. Ismeri az Úr a böl
csek gondolatait, hogy azok hiába
valók. (lKor 3,19-20).

Teológus koromban társaságban 
zongoráztam. Utána valaki odajött 
hozzám:

-  Magának életéleme a zene. 
Ne legyen pap. Válasszon valami 
reálisabb pályát.

Itt tükröződik az emberi gon
dolkodás. Nem tartják reálisnak 
Isten világát. Tudomány, pénz, 
művészet -  ezek realitások. De a

bizonyságtevés, az örökélet evan
géliuma... ugyan mire valók ezek? -  
A Biblia szavai ma sem üresek. 
Tartalma van tehát annak a szó
nak is, hogy „józanság”. De éppen 
nem az ész, vagy a logika segít az 
igazi józanságra, hanem a hit. 
Csak hit által értjük meg, hogy Is
ten élő valóság. Mózesnek így 
mutatkozik be: az a nevem, hogy 
„VAGYOK”.

Épp ezért, Róla megfeledkezni 
a bolondság. Igénk szerint Ő a jó
zanság lelkét kínálja nekünk. 
Ezért hangozzék el végül a kérdés: 
józan vagyok-e? Tudom-e, hogy a 
test fű és virág, amely megszárad 
és elhull, de Isten élő valóság és az 
Ő beszéde az egyetlen, ami meg
marad (lP t 25)?

Sokan mondják, hogy nagyon 
hasznos a keresztrejtvény, felfrissí
ti az agyat. Ez valóban így van. De 
lám Isten a keresztrejtvényen ke
resztül is tud az Ő dolgaira taní
tani.

Gáncs Aladár

A harangok szolgálata
Szeretném néhány szóval felhív

ni a figyelmet a harangokra, azok 
üzenetére, mi a mondanivalójuk 
számunkra, főképpen a nagyváros
ban élőknek, akik csak akkor hall
ják a harangszót, ha délidőben ép
pen egy templom mellett mennek 
el. A városban élő emberhez rit
kán jut el a harang szava, elnyeli 
azt a házak tömege, a forgalom za
ja és sokszor nem is ér rá azt meg
hallani a nagy rohanásban: pedig 
sok mondanivalója van a harang
szónak. Kis településen élők el 
sem tudják képzelni a napot ha
rangszó nélkül. Sokan emlékeznek 
vissza szülőfalujuk templomának 
harangja csengő hangjára.

Ezekről a harangokról szeret
nék írni, nem történelmet, mert 
minden harangnak van történel
me, ezek megírását elvégzik az ar
ra illetékesek. Ezért csak röviden 
annyit, a kelet-ázsiai népeknél, 
ahol napjainkban is nagyon szere
tik a harangjátékokat, már ősidők
től gyönyörködnek a harang hang
jában, innen került hozzánk Euró
pába a harang használata.

Először az ötödik században a 
domonkos rendi kolostorokban, 
majd a hatodik században kezdték 
használni a keresztény templo
mokban, és terjedt el a harang 
használata, amit azután a reformá
ciót követő egyházak is átvettek, 
bár a vallásüldözés ideje alatt ettől 
el lettek tilva, és annak megszűn
tével még jó ideig nem hívogatta 
harangszó a híveket a torony nél
küli templomokba. Még van né

hány ilyen templomunk orszá
gunkban is, de erről ennyit.

Milyen feladata volt a templomi 
harangnak? Elsősorban hívogatni 
az embereket Isten dicsőítésére, 
figyelmeztetett az istentisztelet 
kezdetére, intett az ünnepszente
lésre, az imádkozásra, napjaink
ban, ahol van, harang kíséri az Úr
tól tanult imádságot a liturgiánk
ban, de hirdette a különleges al
kalmakat, pl. ha püspök látogatott 
a gyülekezetbe, de szól keresztelő
re, esküvőre és elkíséri az elhuny
tat utolsó útjára, és más alkalma
kon. Ezeken kívül szólít minket a 
reggel ébredésére, ki nem hallotta 
még a déli harangszót rádióban, 
televízióban, és hív az esti hála
adásra, de szólt, amikor a környé
ket veszély fenyegette, árvíz, tűz
vész, ellenség közeledett és még 
sok más esetben intett, figyelmez
tetett éberségre. Ennyi, amit a ha
rangról írni akartam.

Most néhány szót az elnémult 
harangokról, azokról, melyek né
mán hallgatnak azokban a temp
lomtornyokban, ahol az élet vihara 
szétszórta a híveket, ki tudja hová? 
Vagy kihaltak az emberek. All még 
a templom, áll a torony, ott csüng 
még a harang (harangok), amit az 
ősök szereltek oda, hogy hívogassa 
a híveket a templomba, de már 
nincs kit, talán a szél néha meg
kongatja és több semmi, pedig hí
vogathatná istentiszteletre az em
bereket, ha vándorútra kelhetne, 
mint azok, akik elhagyták a falut. 
Van templom, ahol a torony üre-

A VASARNAP IGEJE
ISTEN SZEMÉBEN, A VILÁG SZEMÉBEN
lKor 1,27-31

sen áll, nem .szállt el belőle ha
rangszó, nem hívott senkit imád
kozásra, Isten dicsőítésére, némán 
áll a torony harang nélkül. Mily jó 
lenne és mily öröm, ha egy ilyen né
ma toronyban valami csoda folytán, 
vagy egy hittestvérünk közbenjárá
sa nyomán a templomuk tornyában 
egy elnémult harang újra Isten di
csőítésére hívogatna.

Egy ilyen harangra váró torony 
a budafoki templom tornya a nagy 
főváros peremén. Régi vágyunk, 
hogy legyen harangunk, sajnos a 
hiányzó gyülekezeti ház, orgona- 
beszerzés, templomrenoválás mi
att nem jutott harang beszerzésé
re. Szeretnénk, ha templomunk 
hatvanéves évfordulóján harang
szó hívogatná hálaadásra evangéli
kus testvéreinket. Arra lenne szük
ség, hogy valakik meghallják kéré
sünket és egy elnémult harangot 
ajándékoznának nekünk. Tudom, 
nehéz megválni attól, amit az ősök 
ajándékoztak a templomukban, 
ragaszkodnak hozzá, hisz rájuk 
emlékeztetett, de úgy érzem, ak
kor szolgálja valóban egy harang 
az ősök, szüléink emlékét, ha nem 
némán lóg egy toronyban, hanem 
valamely más helyen, egy másik 
evangélikus templom tornyában 
tölti be azt a szolgálatot, melyre 
őseik azt ajándékozták.

Ezért azt kérem, ha valaki meg
érti ezeket a sorokat és arra indít
ja, hogy ebben az ügyben segítsé
gül legyen, értesítse gyülekezetünk 
lelkészét a Budafoki gyülekezet cí
mén. W. S,

Korunk embere szerint csak az 
VAN, amit látunk. A tükör, amely
ben életünk tájékozódási pontjait 
újra és újra ellenőrizzük a „világ 
szeme”. Egy pillanatra sem lany
huló ősi törekvésünk, hogy a ma
gunk bölcsességét, erejét, előkelő
ségét „kivagyiságát” a másik em
ber színe előtt bizonygassuk. Az 
ilyenkor megszülető eredmény 

I többnyire ez: a másik ember ná- 
I lám hitványabb, tehetségtelenebb, 
I értéktelenebb, én tehát jó úton 

járok.
Sohasem értettem, hogy szüleim 

miért nem fogadják el a magyará
zatot egy-egy becsúszott rossz jegy 
után: „de hát az egész osztálynak 
rosszul sikerült”...

Ma már tudom, hogy az, aki 
csak a másik ember életén tájéko
zódik, e világ szigorú börtönébe 
zárja magát. Ebből a börtönből 
nincs menekvés. Ha bárki is közü
lünk megtehetné, hogy kívülről rá
nézzen az emberiség börtönére, 
egyszerre fogadná szánalmas és 
nevetséges kép. Egymással értel
metlenül hadakozó tömegek, akik 
puszta tetteikkel arról tesznek bi
zonyságot, hogy számukra csak az 
VAN, amit lámák.

„Mert nincs különbség: mindenki 
vétkezett és híjával van az Isten di
csőségének”... (Róm 3,22-23.)

Isten szemében azonban ez a lé
nyegi azonosság egyáltalán nem 
szánalmas, még kevésbé nevetsé
ges. Sokkal inkább fájdalmas. Fáj
dalmas, hogy az ember vakságá
ban képtelen meglátni az örök 
„VAN”-t.

A szabadulás egyetlen reménye, 
hogy Isten nemcsak néz, nemcsak 
lát, hanem Krisztus Jézusban ma
gának választ bennünket. Több
nyire bolondokat, gyengéket, ki
csiket, hogy aztán ezeket, akiket 
megajándékozott a közös látás 
csodálatos élményével, visszahe
lyezze a világ börtönébe. Mert a 
szegényeknek szükségük van evan
gélium hirdetésére, a foglyoknak 
szabadulásra, a vakoknak szemük 
megnyílására, a megkínzottaknak 
pedig szabadon bocsátásra, 

így érthetjük meg azt, hogy ami

a világ szemében tragédia és bot
rány, az Isten szemében lehetőség 
és a dicsőséges célhoz vezető út 
egyik állomása. A gyenge, a kicsi, 
az erőtlen Isten kezében mindig 
alkalmasabbnak bizonyul, mint a 
„nagy”. E z azért van így, mert a vi
lágnak nem nagy emberekre, hanem 
nagy Istenre van szüksége. Ennek a 
nagy Istennek a szemében nem 
tragédia, ha valaki kudarcot vall, 
megszégyenül, sőt a megtéréshez 
vezető út áldott kezdete ez. Vala
mennyien bölcsnek, erősnek és 
előkelőnek gondoljuk magunkat. 
Legalábbis valakihez hasonlítva, 
biztosan így találjuk. Azért érez
zük rosszul magunkat nálunk „bű- 
nösebbek” között, mert önmagunk 
köszön vissza a másik emberben. 
A másikban pedig a saját bűnünk
re haragszunk. Ezért épít az ember 
falat a lenézettek ellen, mert sze
retné hinni: ők nem is léteznek.

Csodálkozunk, hogy botrány 
volt, amikor pedig Jézus éppen az 
ilyenek asztaltársaságát kereste?

Neki nem kellett saját bűne mi
att irtóznia a lenézettektől, a ki
csiktől, a gyengéktől. Egyedül az O 
közelében derül az ki, hogy nem is 
olyan értelmetlen a világ szemébe 
akárhogyan is megítéltetni.

Az 0  közelében, aki vala
mennyiünk közül a legbolondab
bá, a leggyengébbé, a leglenézet- 
tebbé egyszerűen semmivé, átokká 
lett a kereszten. A  mi szemünk
ben. De Isten Őt tette bölcsesség
gé és igazsággá, megszentelődéssé 
és megváltássá.

Ó bárcsak lennénk olyan „bo- 
londok-bölcsek”, hogy ezt elfogad
nánk! Verasztó János

IMÁDKOZZUNK!

ÚR Jézus, te aki gyengévé, kicsivé let
téi, tégy bennünket erőseket és nagyokat, 
gyengévé és kicsivé, hogy meglássuk: Te 
vagy a  Nagy és az Erős! Ámen.

Evangélikus Rádiómisszié: 18.00-tól a  
41 m -es rövdhulámon, 7355 kHz

jú liu s 1. szombat: M issziói negyedóra 
-  Terray László

jú liu s 2. vasárnap: A hónap igéje -  
Gémes István

Levelezési cím: Ev. Rádiómisszió, 2142 
Nagytarcsa, Pf. 19.
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B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., u  
Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy La- w  
jós; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Tj 
Péter; de. 11. (úrv.) dr. Pósfay György; du. 6. 1 
Pintér Károly; VII., Városligeti fasor 17. de. É 
11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; J  
Vili., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; m  
Vm ., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cse- I 
lovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. I 
de. 9. Kertész Géza; vm ., Vyda P. u. 33. de. 1 
fél 10. Fabiny Tamás; IX., Thaiy Kálmán u. I  
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Ká- jj 
polna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tkmás; X., ■ 
Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai Mari- 1 
anna; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. ] 
(úrv.) Csepregi András; de. 11. (úrv.) Csep- ] 
regi András; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., ! 
Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Erzsé
bet; Budahegyvidék, XH., Daresay V. u. 11. 1
de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) j 
Kőszeghy Tamás; du. fél 7.; XIII., Kassák 
Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
XIU., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 1 
Szabóné Mátrai Marianna; XIV, Gyarmat u.
14. de. fél 10. Szabóné Mátrai Marianna; 
Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, XV, Régifóti út 73. 
Nagytemplom de. 10. Veperdi Zoltán; 
Rákosszentmihály, XIV., Hősök tere de. 10. I 
dr. Karner Ágoston; Cinkota, XVI., *’ 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. i  
Blatniczky János; Rákoshegy, XVH., Tesse- 
dik tér de. 9. (úrv.) Ferenczy Zoltán; Rákos
csaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. Fűke Sza
bolcs; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 111. i 
de. fél 11. (úrv.) Ferenczy Zoltán; Rákos- ; 
liget, XVH., Gózon Gyula u. de. 11. (úrv.) ! 
Fűke Szabolcs; 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; 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; j 
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár 1 
Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Soly- I 
már Gábor; Budakeszi de. 8.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPÉ 
UTÁNI 3. VASÁRNAPON az oltárterí
tő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet , 
oltári igéje: Lk 15,11-32; az igehirdetés 
alapigéje: lK or 1,27-31.

ISTENTISZTELET A MÁTRÁBAN
Bagolyirtási Názáret-templomunk- 

ban október 1-jéig minden vasárnap 
de. 11 órakor istentiszteletet tartunk. 
(Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 
7-9. Tel.: 06-37-376-483)

Szeretettel várjuk kiránduló és üdü
lő testvéreinket.

HAZAI E SE M E N Y E K
BÉKÉSCSABA

Július 5-én, szerdán a békéscsabai 
nagytemplomban este 8 órakor orgo
naestet tartanak a Nemzeti Filharmó
nia rendezésében. Beethoven: IX. 
szimfóniáját Király Csaba saját átira
tában adja elő orgonán. Belépőjegyek 
200,250 és 300 forintos áron válthatók.

ti református templomban „Rendkívüli 
változások a búrok és a zuluk földjén” 
címmel Tamás Bertalan reform átus 
lelkész, külügyi osztályvezető, mint 
szemtanú ad ismertetést a rendkívüli 
történelmi jelentőségű változásokról.

A Budapesti Evangélikus Gimnáziu
mok Kollégiuma matematika szakos 
evangélikus nevelőtanárt vagy nevelő- 
tanárnőt keres 1995. augusztus 20-i 
alkalmazással. Jelentkezés írásban, 
rövid önéletrajzzal az alábbi címen: 
Budapesti Evangélikus Gimnáziumok 
Kollégiuma, Gaál Jánosné ig., 1077 
Budapest, VII. Rózsák tere 1. sz.

HALÁLOZÁS
Gyöngyösi Vilmos ny. lelkész, aki 

korábban az orosházi, Budapest-Fasori 
gyülekezetben szolgált, a németországi 
Rüsselheimben június 9-én 80 éves 
korában elhunyt. Temetése júnus 14-én 
volt. ,A  te igédben van az én remény
ségem” Zsolt 119,81.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén, július 9-én du. 4 órakor 
a Budapest II. Hidegkúti út 64. sz. alat-

Koszorús Oszkár ny. esperes, 
orosházi lelkész június 12-én 81 éves 
korában elhunyt. Temetése az orosházi 
evangélikus templomból június 15-én 
volt. „Kész az én szívem, oh Isten...” 
Zsolt 57,8.
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Keresztyén Nevelés címmel folyóiratot ad ki családok, gyülekezetek, iskolák számára. 

Szeretettel várják az előfizetőket, és szívesen fogadják a pedagógiai, iskolaügyi 
ísokkal jelentkező evangélikus tanárok és szülők megnyilatkozásait is. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1091 Budapest, Kálvin tér 7. II. em. Felelős 

szerkesztő: Farkas Márta.
Előfizetési díj egy évre 240,- Ft. 5 példány megrendelése esetén a hatodik 

ajándék! Előfizetni rózsaszín postai csekken, vagy OTP V. kér. MNB 218-98055, 
508-043420-5 csekkszámlaszámon lehet.

lu tentlsztetetek ■ Balaton pariján 
Badacsony (protestáns imaház) de. 

9.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 25.) 
du. 4.; Balatonfenyves (ref. templom) 
du. 6.; Balatonfoldvár (Városháza, há
zasságkötő terem) du. 2.; Balatonfüred 
(református fehér templom) du. 6. 
(német); Balatonszárszó (evangélikus 
templom) du. 3.; Balatonszemes (Fő u. 
32.) déli 12. (német), du. 2. (magyar); 
Keszthely de. 11.; Kővágóörs (evangé
likus templom) de. fél 12.; Mencshely 
de. 11.; Nagyvázsony du. 2.; Révfülöp 
(evangélikus templom) de. 10.; Siófok 
(evangélikus templom) de. fél 10. 
(német), de. 11. (magyar); Szentantal- 
fa de. 10.; Zánka du. 6. (német).

A p ró h ird e té s
Harang- és toronyóra-villamosítás, -auto

matizálás reális áron, garanciával. ORBÁN 
JÓZSEF, Gyomaendrőd Bocskai u. 31.5500. 
Tfel/fax: 66-386-840

■  TC 
so

T0REL

TORONYÓRÁK korszerűen 
világszínvonalon 

Kvarc- ás rádióvezérléssel.
.. pcaolóórák, harang villamosítás 
TORONYÓRAIPARI TÁRSULÁS 
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
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A Lélek nagy térsége, 
ahol kiterjesztheti szárnyait:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a  csend

Antoine de Saint Exupery

—  A TARTALOMBÓL “
HANGVERSENYEK CSEPELEN 

-  ÚJ ORGONÁVAL

HÍREK NYÍREGYHÁZÁRÓL

A FELVIDÉK HAJDANVOLT 
EVANGÉLIKUS

VÁROSAIBAN JÁRTUNK (III.)

Jézus az öröm  forrása
H álaad ás Ó budán  a  60 éves tem plom  m egúju lásáért

Cserkészek váiják az érkezőket Óbudán

K ettős ü n n ep ség  Ikladon
Kettős ünnep színhelye volt jú 

nius 11-ének délutánján az ikladi 
templom. A  helyi gyülekezet Is
ten  iránti hálával ekkor vette bir
tokába a Luther té r 1. szám alat
ti vadonatúj, szép gyülekezeti há
zat. A  Pest Megyei Egyházmegye 
pedig itt tarto tta  általános tiszt
újító közgyűlését.

A  közgyűlést megelőző isten
tiszteleten dr. Harmati Béla püs
pök a vasárnap evangéliuma sze
rint, a missziói parancs alapján 
hirdette az igét. Szavaiban rávilá
gított, hogy a missziói parancs
nak tesz eleget az ikladi gyüleke
zet, am ikor az új gyülekezeti 
centrum  felépítésével még széle
sebbre tárja a hitélet kereteit. 
Egyúttal szólt arról, hogy az egy
házmegye újraválasztott espere
sének, Detre János aszódi lelkész
nek, és megválasztott felügyelő
jének, dr Smidéliusz László főor
vosnak a szolgálata a jézusi kül
detés által m eghatározott, na
gyon igényes feladat. M indketten 
közismert és elism ert személyisé
gei egyházunknak, akiket m éltán 
tisztelt meg egyhangú bizalmával 
az egyházmegye. Ő ket nem  arra 
kell ösztönözni, hogy még töb
bet, vagy jobban  dolgozzanak, 
hanem  arra, hogy egészségükkel 
visszaélve, túl ne dolgozzák, hajt
sák magukat. Ebben nyújtsanak 
nekik segítséget a lelkészek és a 
gyülekezetek.

A  püspök ezután m egerősítet
te tisztségében a két éve m ár hi
vatalban lévő esperest és beiktat
ta  az új felügyelőt.

Az egyházmegyei közgyűlés 
először meghallgatta az egyház
megye szavazatvizsgáló bizottsá
gának a jelentését. Eszerint 30 
egyházközség presbitérium a adta 
le a  szavazatát esperesre és egy
házmegyei felügyelőre. M inden 
szavazat érvényes volt és kivétel 
nélkül a fenti személyeket tün tet
te ki a bizalmával.

A  szavazatbontási jegyzőkönyv 
ism ertetése u tán az esperes je 
lentése következett. Szó volt eb
ben  a gyülekezetek erőteljes 
építkezési, tatarozási kedvéről, a 
lelkészi állások betö ltésének  
gondjairól, általában az egyház
megye pezsgő életéről. Em lítette 
a jelentés a gondokat is, többek 
között az egyházi ingatlanok kár
pótlásának befagyásáról, amely 
m ögött a kincstár anyagi nehéz
ségein túl sajnos politikai ten
denciák is meghúzódnak.

Az esperesi jelentést az új fel
ügyelő székfoglaló beszéde kö
vette. K iderült ebből, hogy sze
m élyesen, nagyon közelről és

mélyen ismeri az egyházmegye és 
az egész egyház jelenét, lehetősé
geit és gondjait. M int zsinati 
jegyző, a törvényalkotás rendkí
vül igényes, aprólékos, fárasztó 
m unkájának aktív részese. Meg
köszönte a gyülekezetek bizal
m át és testvéri, segítő szándéká
ról biztosította a híveket.

H itoktatási és számvevőszéki 
jelentés egészítette ki a közgyű
lés elé tá rt tájékoztatást.

A  je len tések  u tán  általános 
tisztújítás következett. A  közgyű
lés a másodfelügyelői tisztségre -  
amit eddig dr. Smidéliusz László 
tö ltö tt be -  dr. Roncz Béla főisko
lai docenst, az Aszódi Evangéli
kus Petőfi Gimnázium igazgató
já t választotta. Az egyházmegye 
világi jegyzője dr. Dúl U dó E nd
re gépészm érnök lett. Az egyház- 
megyei pénztáros feladatát ezu
tán Blázy Árpád  gödöllői lelkész 
látja el. A  többi tisztségben eddi
gi viselőiket erősítette meg a köz
gyűlés, majd új presbitérium ot és 
zsinati póttagokat választott.

A  közgyűlést és a beiktatott új 
elnökséget jelenlétével megtisz
telte dr. Sólyom Jenő egyházkerü
leti felügyelő, Szemerei Zoltán  
osztályvezető, Vankó Magdolna 
országgyűlési képviselő, a helyi 
és a szomszédos települések pol
gármesterei táviratban, illetve le
vélben köszöntötte Szebik Imre 
püspök, Pintér János esperes, va
lamint D etre László nyugalma
zott lelkész, az egyházmegye egy

kori esperese, a jelenlegi esperes 
édesapja.

Baranyai Tamás

A gyülekezeti ház felszentelé
sénél dr Tasnádi Lajos építész
m érnök adta át a püspöknek a 
gyülekezeti ház kulcsát. Ajtónyi
tás után a gyülekezet bevonult a 
gyülekezeti házba. A  lelkész is
m ertette az építés történetét. Az 
épületet 35 nap alatt 352 ember 
hozta tető  alá; maga az építkezés 
másfél évig tarto tt és kb. 2 millió 
F t-ot é r a társadalmi munka. E l
készült egy 150 ülőhelyes néző
tér, egy jókora színpad és az első 
szinten a szükséges helyiségek. 
Kékesi József felügyelő irányította 
a munkálatokat, aki maga több, 
mint 90 napot dolgozott az egy
ház javára. Segítségére voltak 
nagyszerű m unkatársai, akik 
m indig öröm m el végezték a 
munkát. Kékesi József felügyelő 
köszöntése u tán az esperes és a 
püspök köszöntötte a gyülekeze
tei, majd az idei konfirmandusok 
egy jelenetet adtak elő, jelezve 
ezzel azt, hogy a gyülekezet lelki 
építését elkezdte az új gyülekeze
ti házban.

Az ünnepség során a felnőtt 
énekkar Járjapka József vezetésé
vel többször énekelt s szolgált az 
ifjúsági énekkar is.

Az a tér, ahol az új gyülekezeti 
ház áll, a L uther té r nevet kapta.

Völgyes Pál

Idős, m eghatott házaspár ül 
mellettem a padban. Borsos Lajos 
és felesége arra az 59 évvel ez
előtti napra emlékezik, amikor 
egymás mellett álltak az oltár 
előtt és Moór Henrik eskető sza
vait hallgatták... Házasságukat 
megáldotta az Úr, ma már déd
unokáikat ölelhetik. S a csaknem 
hat évtized alatt mindig hűséges 
tagjai voltak a gyülekezetnek, 
együtt szomorkodtak vele, ami
kor 1944 szilveszter éjszakáján 
romba dőlt a templom, és most 
együtt örvendeznek, amikor az
óta sem látott szépségében fény
lik újra.

Bizony, még a vendégnek is 
megindító nézni a zsúfolásig telt 
templomban a boldog, ragyogó 
arcokat, a könnyes szemeket. A 
hangulat azt a 60 évvel ezelőtti 
napot idézi, amikor Raffay Sándor

felépítést-felújítást el lehessen vé
gezni, mindig csak részleteket 
tudtak rendbe hozni. A  perc csak 
tavaly jött el, amikor Bálint Lász
ló esperes, a gyülekezet lelkésze 
felvetette: a 60. évfordulóra álljon 
eredeti állapotában a templom. 
Persze, akadtak -  mint mindig -  
kishitűek, akik féltek, hogy túl 
nagy feladat ez egy kis gyüleke
zetnek, hiszen ma alig vannak 
többen, mint a múlt században. 
De győzött a bizakodók elszántsá
ga és belevágtak. Néhány hónap 
alatt elkészült a templombelső. Ä 
hitélet egy percre sem szünetelt: 
szombatonként az asszonyok ta
karítottak, söpörtek, felmostak, 
és vasárnap, állványok, leplek kö
zött, de mindig megtartották az 
istentiszteletet. Végül nagy anya
gi áldozatok árán; az erős akarat 
és az isteni gondviselés segítségé

vel június 18-án az ünnepi isten- 
tisztelet napja is eljött.

Szebik Imre, az Északi Egyház- 
kerület püspöke hálát adott Isten
nek, amiért egyházkerületünkben 
az elmúlt években sok templom 
építése, illetve újjáépítése vált le
hetségessé. Igehirdetésében, 
amelyet az efezeusi levél 2,20-22 
alapján tartott, hangsúlyozta, 
hogy Pál az egyház jövőjén gon
dolkodott, amikor azt mondta: a 
szegletkő Jézus Krisztus, akiben 
mi is együtt épülünk az Isten haj
lékává. O az, aki épít, de nekünk 
magunknak is építkeznünk kell. 
Mi pedig az igéből építkezünk. 
Negyven évig mondták, hogy az 
egyház el fog sorvadni, de mégis 
azt tapasztaltuk: a kereszténység 
erősödik, mert ez a természete. S 
egy olyan vüágban, ahol az embe
rek csak az örömüket keresik, az 
egyháznak fel kell tudni mutatnia: 
Jézus az öröm forrása,

A hálaadó ünnepi istentisztele
ten a liturgiát Bálint László espe
res és Bálintné Varsányi Vilma 
végezte. Tátrai Vilmos, a világhírű 
hegedűművész Bach-művek tol
mácsolásával tette még emlékeze
tesebbé az eseményt. A gyüleke
zet cserkészcsapata, az egyik elő
ző lelkész muzsikáló gyermekei, 
az énekkar, a nőegylet, a presbite
rek; mindenki nagy örömmel és 
lelkesedéssel bizonyította, hogy 
minden korosztály jelen van; él és 
erősödik ez a nagyon rokonszen
ves gyülekezet, s most újra olyan 
szép temploma van, mint amilyet 
megérdemel...

U.Á

püspök felszentelte az új templo
mot, amelyet Óbuda evangélikus 
közössége kiharcolt magának. A 
gyülekezet már a múlt században 
megalakult, akkor még csak 250 
taggal. 1905-ben már imaházzá 
alakítottak egy épületet az iskola
kertben, de ez a harmincas évekre 
m ár kevésnek bizonyult, hiszen a 
gyülekezet tagjainak száma már 
jóval ezer fölött járt. így aztán, 
előterem tve a tem plom építés 
anyagi feltételeit, megbízást ad
tak Friedrich Lóránt építésznek. 
1936-ban felépült a templom, a 
kor építőművészetének legjobb 
színvonalán, tiszta, modern stílus
ban. A bombatalálat után soha 
sem volt annyi pénz, hogy a teljes

Űj egyházi vezetők 
Szlovéniában

A Szlovéniai Evangélikus 
Egyház Zsinata új vezetőket 
választott az egyház élére. Es
peresnek Géza Ernisa lelkészt, 
felügyelőnek dr. A leksander 
Kercm art választották meg. 
Beiktatásuk június 11-én volt 
Murska Sobotán (Muraszom
bat), szolgálatukat július 1-jén 
kezdték meg.

A  korábbi vezetők: Ludvik 
Novak esperes 24 évi, Jozef 
Kuhar 32 évi szolgálat után tet
ték le tisztüket és őket a zsinat 
a „tiszteletbeli” címmel tün
tette ki.

A  Szlovéniai Evangélikus 
Egyház 18 000 lelket számlál. 
Tizenhárom gyülekezetben és 
három leánygyülekezetben 
szerveződve élnek. Nagy kiter
jedésű szórványaik vannak a 
főváros Ljubljana és Maribor 
környékén. Az ország lakossá
ga kétmillió körül van.

Újabb öröm és ünnep a büki gyülekezetben
„Énekeljetek az Úrnak új éneket, 

mert csodálatosan cselekedett.” -  
olvasom énekeskönyvem belső ol
dalán a buzdító igét.

A büki gyülekezetben is sokáig 
csak a hívők éneke zenghette a di
cséretet, mert az 1892-ben, a Nő
egylet támogatásával vásárolt or
gona hosszú ideig néma volt, de 
az istentiszteletre érkezők újra 
meg újra reménykedve pillantot
tak fel a több mint 100 éves mű
emlék orgonára: talán hallhatják 
még mennyekig hallatszó zengé
sét!

Nem a véletlen műve, hogy ép
pen pünkösd hétfőn szólalt meg 
újra e csodás hangszer.

Isten igéjét az úrvacsorás, ünne
pi istentiszteleten Szebik Imre, az 
Északi Evangélikus Egyházkerület 
püspöke hirdette. Prédikációjába 
belefoglalta az orgona zúgásának 
és az első pünkösd hangjainak 
szimbolikáját. Ahogy a Szentlélek 
munkálkodik, az orgona muzsikája 
is áthatja a lelkeket. A Lélek, a 
szeretet, a bölcsesség, a józanság 
lelke kiárad közénk, hol sok önzés,

félelem, gyávaság lakozik. Illő hát 
Őt dicsérni és nagy ajándékába be
lekapaszkodni!

A szószéki szolgálat után a püs
pök felszentelte a megújított orgo
nát, melyet Trajtler Gábor egyház
zenei igazgató szólaltatott meg, 
bemutatva az orgona Istent dicsé

rő és emberi szíveket átmelegítő 
zenéjét. Csodálatos játéka által és 
Fülöp Attila művész gyönyörű éne
ke hallatán is sokan érezhettük a 
bennünket újító erőt!

Ahogy ez már lenni szokott, az 
istentisztelethez ünnepi közgyűlés 
kapcsolódott, melyen az 1994 no

vemberében kezdődő -  Tamai 
Endre és Sipos István orgonaépítők 
által elvégzett -  közel 1,5 millió fo
rintos felújítás menetéről Fatalin 
Helga, a gyülekezet lelkésze szá
molt be. A hangszer renoválásá
nak szakmai oldalát pedig Tfajtler 
Gábor művész ismertette a hívek
kel. A zene korokon és rendszere
ken átható és az Isten dicsőségét 
sugárzó, embereket formáló hatal
mára rámutatva köszöntötte a 
gyülekezetei Szebik Imre püspök 
és az egyházmegye örömét tolmá
csolva Zügn Tamás esperes. Dr. 
Szele Ferenc polgármester -  kinek 
támogató segítsége nyomán az 
egyházközség 1 millió forintot ka
pott a felújításra -  említést tett 
mind a lelki élet gyakorlása, mind 
az összetartás fontosságáról.

A  szép alkalmat kötetlen együtt- 
lét és beszélgetés követte terített 
asztalok mellett.

Kiemelkedő örömünk újra rá
m utatott Urunk áldó csodáira, 
méghozzá nem kevesebb igénnyel, 
mint hogy Őt a hétköznapok kis 
eseményeiben is észrevegyük. Úgy 
legyen!

Savanyó Edina
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46. zsoltár
Isten  a m i o lta lm unk  és erősségünk, 
m indig biztos segítség a  nyom orúságban. 
Jöjjetek , lássátok  az U r te tteit, 
aki bám ulatos dolgokat művel a földön. 
H áborúkat szüntet m eg a  föld kerekségén, 
(jat tö r össze, lándzsá t tö rdel szét, 
harci kocsikat éget el.
C sendesedjetek el, és tu d já to k  meg, 
hogy én vagyok az Isten!
M agasz talnak  a  népek, m agasztal a  föld.
A Seregek U ra velünk van,
Ják o b  Istene a mi várunk .

OLIVÉR ÉS A , JÓISTEN”

Amikor Olivér nevetni 
hallotta a Jóistent...

Olivér szüleinek az egyik barátja szőlősgazda. O Olivér
nek is barátja. A  szőlőből olykor üres csigaházakat hoz ne
k i Megmutatja a fecskefészket a présház eresze alatt. Elte
szi szüret után a pince egyik hűvös zugában a legszebb für
töket, Olivérnek.

A  legalkalmasabb idő a látogatásra október közepe. A  
présház előtt a kádak száradnak a napon. A z egész pinceso
ron érezni a törköly, a kipréselt szőlő illatát. A  darazsak m á
morosán röpdösnek, megrészegülve az illatoktól. A  gazda 
egy édes m usttal telitöltött poharat tesz Olivér elé. A  felnőt
teknek egy üveg bort hoz a pincéből

A  ház tornácáról egész messzire el lehet látni, a szántók 
és a kertek felett. A  nyírfák levelei megsárgultak, a vadszőlő 
vörösre váltotta színét.

„Egy ilyen napon, m int a m ai csak úgy nevet az ember 
szíve”, mondja a gazda, és Olivérre kacsint. „Eredj csak, sé
tálj egyet, és nézz alaposan körül!" Tudja, hogy Olivér nem  
szeret sokáig a felnőttek közt ücsörögni

Olivér útja őszirózsás kertek mellett vezet a szőlőhegyre. 
Egy rácsos kerítést egészen befutott a vadszőlő. Olivér kicsit 
megállva, gyönyörködve nézi a vöröses leveleket. Sose látott 
ilyen szép leveleket.

„ Te Jóisten, ez aztán szép!" mondja. Milyen hangosan 
szólal meg a hangja a darázszümmögéses csendben! Olivér 
felfigyel saját hangjára, és a meglepetéstől elneveti magát.

„ Te Jóisten ”, mondta, egész hangosan, tehát hallhatta is 
valaki. De egész egyedül áll a kerítés előtt, senki sincs, aki 
hallhatná.

„Te... ”, szólal meg Olivér ismét a csendben. „Te, Jóisten. 
Egy ilyen szép levelet m int ez, még biztos te se láttál!”

Mintha csak válasz lenne, nevetést hall, egy nevetést a kö
zelből' de nem já tszik senki, senki, aki nevetne. Olivér léleg
zetét visszafojtva figyel, minden erejét összeszedve.
° - M ájd megkérdezi: „ Te vagy az, Jóisten?"

„Igen, én!”
„ Te nevettél.. ”
„Örülök, hogy tetszik neked ez a levél. ”
Olivér elgondolkodik. „Én is nevetek néha, ha valakinek 

valami tetszik, am it én csináltam. Például a papírmada
ram. A m it a barátunknak, a szőlősgazdának hajtogattam, 
hogy megvigasztaljam, mert elköltöztek a fecskék. A kkor azt 
mondta: No még ilyet, már megint ideköltözött hozzám egy 
madár, ez aztán nagyszerű! A kkor örömömben én is nevet
tem... ”

Olivér figyel, hátha még valamit válaszolni akar a Jóis
ten, de csak a darazsak zümmögése hallatszik. Elindul hát 
vissza a présházhoz.

„No, szép volt?” kiált le a teraszról a szőlősgazda. Olivér 
csak bólint. Hallja, ahogy szülei beszélgetnek Egyszerre tud
ja, hogyan írná le. Ha valaki megkérdezné tőle, hogyan is 
cseng ha Isten nevet, ezt mondaná: világos és sötét egyszer
re. Olyan, m int am ikor apa és anya együtt nevetnek

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Megfejtés
A június 11—i számban szereplő „Névkereső”-ben, a 

négy evangélista neveit rejtettem el: Mátét, Márkot, 
Lukácsot és Jánost kellett megtalálnotok. Ami pedig 
összeköti őket, az az, hogy mind a négy írt evangéliu
mot, Jézus életéről és művéről szóló könyvet. A he
lyes megfejtésért öt pontot adtam. így a következő 
eredmény alakult ki:

5 pontos: ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Fancsali Ifjúsá
gi Kör; G rósz Eszter (Nagybörzsöny); H ibácska And
rea (Békéscsaba); Illés Adél (Egyházasdengeleg); 
M arthon  Ildikó (Bököd); M ersva Ildikó (Vácegres); 
Z alán  Péter (Budapest);

4 pontos: D onáth  Ferkó (Ózd);
3 pontos: N ém eth Csilla (Somlószőlős).

Humorzsák
Robi büszkén mutatja szüleinek a legújabb festmé

nyét.
-  Nézzétek, lefestettem a Jóistent!
-  De hát mi nem is tudjuk, hogy O hogy nézhet ki -  

mondja a nagymamája. Robi kihúzza magát:
-  Most megtudhatjátok!

k *
-  Ki karmolt össze ilyen csúnyán? -  kérdezi Sanyit a 

barátja.
-  A  nővérem, a Miatyánk miatt.
-  A  Miatyánk miatt?
-  Igen. Mert amikor azt imádkoztak, hogy „szabadíts 

meg a gonosztól”, véletlenül a nővéremre néztem. Akkor 
rontott nekem.

*
-  Anyu! Hívjuk be nagyit a szobámba amíg elalszom! 

-  kérleli Gabi az édesanyját.
-  Nagymama most nem ér rá, krumplit pucol a kony

hában.
-  De én félek a sötétben!
-  Majd vigyáznak rád az angyalkák
Gabika kicsit gondolkodik, majd kiböki:
-  Inkább vigyázzon rám a nagyi, az angyalkák meg 

menjenek helyette krumplit hámozni!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Emlékezés Kerecsényi Dezsőre
A  szomszédos Szlovénia területén, Hódos határfalu

tól nem messze, a péterhegyi temetőben magányos sír 
áll. „Kerecsényi  D e zs ő  1898-1945” -  hirdeti a fel
irat. A  sírt megfelelően gondozták az elmúlt fél évszá
zadban. A  helybeliek, sőt a szomszédos Vas megyéből 
idelátogatók többsége azonban nem tudja, milyen szelle
mi nagyság nyugszik ebben a kis temetőben...

Kerecsényi Dezső 1898. június 19-én született Szent- 
gotthárdon. A  kiválóan tanuló fiút már diákkorában is 
az irodalom vonzotta. A  budapesti egyetem hallgatója
ként nagy hatást gyakoroltak rá H o r v á th  János iro
dalomtörténész művei. Már ekkor elhatározta, hogy eb
ben a tárgykörben fog elmélyedni.

A  budapesti állami gyakorló gimnázium tanára lett. 
Közben megkezdte irodalomtörténeti kutatásait. A  
XV-XVII. század magyar irodalmával foglalkozott el- 
mélyülten.

1923-ban jelent meg első ilyen tárgyú munkája, „Elvi 
kérdések a régi magyar irodalomban ” címmel. Később 
„Humanizmus és reformáció között” és ,„A magyar iro
dalom Mátyás korában” című tanulmányai értékes új 
megállapításokat tartalmaztak

A z irodalom szeretete a hívő ember gondolkodásával 
fonódott össze. Ezért került szorosabb kapcsolatba a 
Protestáns Szemle folyóirattal. 1930-ban annak szer
kesztője lett, s maradt is másfél évtizeden át. A  Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja lett, 
majd 1938januárjától bekerült annak vezetőségébe.

A  Protestáns Szemlébe számos tanulmányt írt. így a 
folyóirat 1935. júniusi számában látott napvilágot 
„Szenczi  M o ln á r  A lb er t  ismeretlen levelei”című, 
sok új anyagot közlő írása. A  Protestáns Szemlében szá
mos könyvismertetése is napvilágot látott.

Nagy munkabírása jó  előadói stílussal és kellemes 
modorral párosult. Kitűnő munkatársi kapcsolatot épí
tett ki a folyóirat más szerkesztőivel (így A p r  ily  L a 
j o s s a l  ésPrőhle  Károl lyal ) .

Kerecsényi baráti köre is főként irodalmárokból állt. 
Így a 30-as évek közepén ismerkedett meg d r. M e rényi  
O szkár  irodalomtudóssal, akinek több tanulmányát is 
közölte a Protestáns Szemlében, dr. Merényi B erz se 
nyiről írott könyveiből kapott tiszteletpéldányokat. Ke
recsényi révén került dr. Merényi Oszkár baráti kapcso
latba Cs. Szabó  L á s z ló  neves irodalomkritikussal 
(akkoriban a Magyar Rádió irodalmi rovatának vezető
jével).

1939-ben a „Mi a magyar?” című kötetben látott nap
világot Kerecsényi Dezső egyik fontos tanulmánya. Eb
ben a magyar irodalom történetét Horváth János szelle
mében tekintette át. Mesteréhez hasonlóan ő is Petőf i  
és A r a n y  munkásságát tekintette alapmértéknek. 
Ugyanakkor azonban Kerecsényi a Nyugat nemzedéké
nek „elmozdulását” szükségszerűnek tekintette.

1941-ben jelent meg legnagyobb műve, Kölcsey  Fe
rencről  írt könyve. ,A zt életet összegező tapasztalat, a 
férfias megnyugvás a nagy mű hiányérzetét vitte magával 
a sírba, de a maradandó eredmények az élet és alkotás 
csonkaságát kiegyenlítették” -  állapította meg a költő
ről. Mintaszerűen megírt írói arckép volt ez. Könyvéről 
igen kedvező kritikák jelentek meg (többek között K a r 
dos  Tibor  és S ch ö p f l i n  A l a d á r  irodalomtörténé
szek tollából).

Pin té r  J e n ő  Magyar irodalomtörténet című nagy 
művének VIII. kötetében joggal állapította meg 
Kerecsényiről: „Tanulmányaiban és kritikáiban bölcselő 
szellemmel tárgyalta a vizsgálata alá vont témákat. 
Szempontjai és stílusfordulatai a helyes hagyományt 
meggyőzően egyeztették össze a tudományos haladás 
modem követelményeivel. ”

Élete utolsó éveiben összefoglaló magyar irodalom- 
történet megírását tervezte, de ehhez már nem tudott 
hozzáfogni. „Magyar irodalomismeret” című tanulmá
nyának kézirata is befejezetlen maradt. 1944 végén 
ugyanis -  a front közeledésekor -  elmenekült Budapest

Végcél
Vánszorgok. Órák óta az aszfal

ton. Keresem a betonutak végét. 
Ez a cél hajtott. Reménytelen, a 
kontinensek szélein is túlérnek az 
aszfaltutak.

Vánszorgok. Látom az életeket. 
Akik itt voltak az utak előtt is. 
Most is itt vannak; megpróbálnak 
beilleszkedni. Pedig nekünk kel
lett volna illeszkednünk, alkalmaz
kodnunk az életükhöz. Az erdők 
állataihoz. A mezők népeihez.

Vánszorgok. Elnézem a szágul
dó bádogdobozok által megszűnt, 
elvágott életeket. Kiszáradt tete
mek az út szélén. Jelzések az úton 
-  a száguldóknak. Aszott testüket

a nagy és felséges országutak nem 
fogadják be. Eltűrik, ám a port vé
gül elhordatják a széllel, autók ke
rekével. Az autókat meddig tűrik 
el a hátukon?

Vánszorgok. Keresem a békét, a 
természetet. Az úton. Nem az út 
szélén. Nézem az aszfaltot. A ter
mészetnek határt szab a szalagkor
lát. Nem az autósok száguldását 
állítja meg. A természetest akarja 
visszaszorítani.

Vánszorgok. Egy idő múlva be
hódolok a császárnak. Lerogyok. 
A tikkadt nap, a hulló hópihe el
kerül. Nem enyhítik kínomat. El
kerülik az utakat. Meghunyász

kodnak. Míg csak fel nem lázad-l 
nak, s forró sugarakkal, hoförge-l 
tegekkel megpróbálják eltüntetni.’ 
Reménytelen, új aszfaltot önte-J 
nek, újra bűzölögve, gőzölögve I  
hatalmasan elfoglalja hadúri sze-1 
repét. Behálózza a Föld f 
testét. Akár a ragtapasz a beteg i 
embert.

Ám ha egyre több ragtapaszt 
kötnek egy betegre, egy idő múlva 
nem fog tudni lélegezni. Látszik 
még a Föld az utak rengetegében? 
Látjuk még az alapot?

Vánszorgok. Keresem az utak 
végét...

SZ.E.

Isten füve
Kizöldült minden. Megérkezett lassan 

a nyár is. Frissen zöld minden. Issza a 
szem a fű  zöldjét, a fákat. Minden egyes 
levél, a fűszálak m ind más színű zöldek 
A  végeredmény hódítja a szemet. A  lel
ket. Nem is a szem issza a zöldet, hanem  
a fű  vonja, vonszolja magára a tekintete
ket. Azután kivonja minden szemből a 
zöldet, meglop minket, és attól ragyog 
úgy az a levél Friss. M indenkiből kivon
ja  a jót.

Idén kizöldült minden. A  kérdés, 
amelyet félve m ond ki az ember, és 
hosszasan készül rá: Jövőre lesz fű?  Lesz 
m ég ami kizöldülhet? Szerettem volna 
hangsúlyosan kérdezni, rádöbbenteni 
mindenkit, a M indenki Zöldje lesz-e 
még? Nem tudom. Elszállt a kérdés. 
Nem tudtam hangsúlyosan kérdezni.

Sz. E.

FELHÍVÁS
a 882. sz. Mátyási János, 

az 1023. Jakus Gábor és a 
724. sz. Kossuth Lqjos 

Cserkészcsapat 
SZILASSY ALADÁR

ŐRSVEZETŐKÉPZŐ TÁBORÁBA 
melyre a Bács-Kiskun megyei Ágasegy
házán, a Zsombos dűlő fenyvesében kerül 
sor 1995. augusztus 8-16 között.

Ez az őrsvezetőképző minden cserkészt 
szeretettel vár, aki 13 éves, fogadalmat 1994- 
ben, vagy előtte tett, egy csapattáborban már 
részt vett, s parancsnoki támogatással, ill. 
táborozáshoz szükséges orvosi igazolással 
rendelkezik. Különösen is őrsvezetőképzést 
lónál azoknak a cserkészeknek, akik képe
sítés nélkül már őrsöt vezetnek, továbbá 
azoknak, akik szívesen ápolják a testvéri
séget az Evangéliumi ICHTHUSZ cser
készet szellemében.

A résztvevők egyéni felszerelésükön túl 
sátrat is hozzanak magukkal. Amennyiben 
ez utóbbi nehézségekbe ütközik, időben való 
jelzés esetén sátort biztosítunk.

Jelentkezni július 18-ig lehet egy kétol
dalas, kézzel írt dolgozattal, melynek címe: 
„Legemlékezetesebb cserkészélményem”, 
valamint a 2700,- Ft-os részvteli díj 
befizetésével a következő címen: 
ICHTHUSZ Közösség, 1026 Budapest, 
Bimbó u. 127. T: 176-48-47. A jelentkezés 
elfogadásáról és további tudnivalókról július 
31-ig tájékoztatást adunk.

Somogyi Dezső András 
programszervező titkár 

Héjjá Hubert 
táborparancsnok
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G O D O L L Ó  S Z E PT EM B E R  2 -3 .

A m á r  hagyom ánnyá váló G ödöllői K eresztyén Könnyűzenei 
T alálkozóra v á rju k  zenekarok , szólóénekesek, 

pan tom im csoportok , képzőm űvészek je len tkezését.

Az idei p ro g ram ró l előzetesen:

S zep tem ber 2. szom bat:

de. 10.00-tőI szab ad té ri fellépések 
du . 13.00-16.00 zen ek a ro k  p ró b á ja  a  Petőfi M űvelődési 

K özpon tban
du . 17.00 a  Ju b á l 95 m egny itása  (koncertek  22.00-ig ta r ta n a k ' 

S zep tem ber 3. v asá rn ap :

de. 10.00-től közös is ten tisz te le t m odern  ökum enikus 
litu rg iáva l

d u . 14.00: -  A J u b á l 95 koncertjei.

T ávollakók  sz ám á ra  szá llás t, fellépő zenészeknek  
étkezést b iz tosítunk!

H angszerbörze , k aze tta - és kön y v áru sítás , h íre s  külföldi 
zenészek, to p lis ta  a  z e n e k a ro k ró l... a jándékok!

Je len tk ezési cím:

G yőri Jo h a n n a : B u d ap est 1204 Ady 89. 
Tel./fax/üzenet: 283-0148

Az Ifjúsági Bizottság
1995 őszétől folytatni szeretné az idén elkezdett ifjúsági vezetőképző 
tanfolyamát. Ebben az évben elsősorban a vidéki lelkészek jelentkezését 
várjuk, ezért a tanfolyamot ősztől kezdődően hét alkalommal hétvégen
ként (péntek délutántól szombat délutánig) szervezzük meg. A tanfo
lyam tematikája úgy épül fel, hogy elsősorban gyakorlati segítséget adjon 
a hallgatóknak. (Programszervezés, reklám, a misszió elvi és gyakorlati 
kérdései, kézművesség, személyes hitélet.) Az érdeklődőknek bővebb in
formációt küldünk (Marton Ihm ás 134 45 91). Mivel a tanfolyamot 
csak 15 résztvevő felett van lehetőségünk megszervezni, ezért a jelentke
zéseket 1995. augusztus 10-ig írásban várjuk. (Evangélikus Egyház Ifjú
sági Osztály 1085 Bp., Üllői út 24.)

rőL Felesége szülőfalujába, Péterhegyre költözött. 1945. 
március 25-én szívroham következtében hunyt el.

Élete virágában, 47 éves korában vitte őt el a zord ha
lál. 1945-1946 folyamán megjelent róla néhány nekro
lóg (így Ker es z tury  D e z s ő  és B ó k a  L á s z l ó  tollá
ból). Később azonban eléggé megfeledkeztek róla.

Kerecsényi Dezső munkássága nem lehet az enyésze
té. Halálának 50. évfordulója arra figyelmeztet mind
nyájunkat: irodalmi örökségét gondoznunk kell. Jó len
ne, ha Kerecsényi Dezső válogatott munkáit újonnan ki
adnák.

Dr. Merényi László

Mi lesz, ha nem lesz olvasó?
Három értékes kis könyv lapozgatása közben...

Nagyon szomorú kérdések kísérnek magyar irodal
munk gyöngyszemeit olvasva. Hozzájárul ehhez az 
idei könyvnapok látványa, sikertelensége is. A könyv
piacot aluljárók, pályaudvarok, megállók környékén 
rengeteg szemét, szinte az embertelenségre, az ala
csony gondolkozásra, pusztításra, gyilkosságra biztató 
írás árasztja el. „Könnyű olvasást” ajánlanak az uta
soknak -  közben a vonatra, autóbuszra felszálló a tá
jat, a természetet, útvonala környékét, nevezetességét 
nem ismeri, nem is figyeli. Kétségbeejtő az írások 
durvasága, a morál, az esztétika teljes lebecsülése! Az 
egykori, „lenézett” elemi iskolákban, falusi iskolák
ban a kicsik megtanultak olvasni és a sok könyv nél
kül tudott vers, szöveg segítségével szépen beszélni. 
Az évtizedeken keresztül feleslegesnek tartott oktatá
si mód (minek annyi verset biflázni!) csökkentette az 
olvasás iránti érdeklődést, a kötelező olvasmányok 
egyoldalúsága pedig a még meglévő érdeklődést is ki
ölte a fiatalokból. A  nagyokosok értéktelenné tették a 
fiatalok előtt a 10 parancsolatot s az azt megvilágító 
irodalmat... Sajnos, hogy ezek a gondolatok kísértek,

amikor azokat az értékes kis könyveket lapozgattam, 
amelyekkel ilyenkor tanév végén -  már vagy két évtizede 
becsenget a postás.

Gyönyörűen megmunkált kis könyvecskék: szer
kesztése, összeállítása, nyomdai, könyvkötészeti mun
kája érték! Készítői a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipa
ri Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola ta
nulói Téglás János tanár vezetésével, irányításával. A 
könyvek az Athenaeum, a Szikra és Tannyomda ki
adásában készültek gyakorlómunkaként. Vizsgamun
ka „Emlékezésül az együtt töltött évekre”.

Téglás János tanár úr talán maga sem tudta, milyen 
életre szóló útmutatót, milyen elévülhetetlen értéket 
ad tanítványainak, amikor évtizedekkel ezelőtt a ma
gyar irodalom legjavának válogatására, vizsgafela- 
datkénti kiadására serkentette őket, a jövő szakembe
reit. Bevezette a szakma fiataljait az irodalmi kutatás^ 
ba, a válogatott anyag feldolgozásába és szép, gondos 
kiadásába. És mindezt az iskola egykori tanárára, Ba
bits Mihályra való emlékezéssel tette. Babits munkás
ságán, személyén keresztül kortársaival, azok művei
vel is, a magyar irodalom kincses házának felbecsül
hetetlen értékeivel ismerkedve indulhattak választott 
munkaterületükre tanítványai.

Babits tanár úr címmel 1976-ban megjelent első 
könyvecskét évente kettő-három követi. Ismerem az in
dulás nehézségeit, a gondokat (a burkolt ellenállást, 
akadályokat) és a könyvek megjelenését követő foko
zódó érdeklődést. Téglás János irodalom, magyarság, 
magyar nyelv-szerető, féltő munkáját, megalkuvást 
nem ismerve, hittel, a kitűzött cél eredményében bíz
va végezte és végzi. Ehhez csak azt lehet kívánni, hogy 
ezekkel az értékes könyvekkel pályájuk felé indított 
fiataloknak nagyon sok szép munkájuk legyen, és a 
könyvespolcokra kerülő munkáiknak megszámlálha
tatlan olvasója. A  most megjelent három vizsgamun
ka: A  vádlott: egy Babits-vers. -  Babits Mihály: Sziget 
és tenger. -  Babits Mihály: Cikkek a Nyugat-ból.

Schelken Pálma/



Í Hangversenyek Csepelen -  új orgonával
Orgonahangverseny: 50 év múl- 

** va ... Az egykori csepeli gyülekezet 
< tagjai valószínűleg megdöbbenve 

hallották volna ezt a bejelentést 
* néhai lelkészüktől.
* Pedig a feltételezett bejelentés a 

r II. világháború utolsó hónapjaiban 
1  ténnyé vált. Budapest ostromának 
t közeledtével a gyülekezet akkori 

vezetősége úgy határozott, hogy a 
mindössze 7 éven át szolgáló első 

t orgonáját a megmentés szándéká
éi val szétbontja. Az orgona összes 

alkatrésze, tartozéka pincékbe ke- 
^  rült ...

Az első csepeli orgona sorsa ez
zel megpecsételődött. A háború 
utáni szűkös anyagi helyzetben 

' nem akadt orgonaépítő, aki a hiá
nyosan, sérülten előkerült anyag
ból az orgonát újjáépíthette volna.
Ma már olyan gyülekezeti tagról 

. ; sem tudunk, aki visszaemlékezne 
' j az első orgona hangjára, esetleg 

fényképet őrizne róla. A gyüleke- 
‘ zeti ének kíséretére a szerény har- 

móniumjáték maradt. Közben em- 
, beröltőnyi idő telt el.

Az utóbbi években azonban a 
gyülekezet zeneszerető lelkésze és 
a gyülekezeti tagok körében egyre 

I erősödött az az óhaj, hogy az isten- 
tiszteleteken újra orgonaszó csen- 

■ dűljön fel. Sikerült is megragadni 
\  a kedvező és kínálkozó alkalmat. 
f A  csepeliek a felújítás határozott 
I szándékával az elmúlt év szeptem

berében átvehették az angyalföldi 
, gyülekezet testvéri szeretetéből 
i felajánlott, használt, de a csepeli 

templom akusztikájához megfele
lő méretű mechanikus csúszkalá- 
dás orgonát.

Ettől kezdve „angyalszárnyakon 
szállt” az idő. Már korábban sike
rült hozzáértő orgonaépítőket ta
lálni. Érkezett a nagy értékű anya
gi segítség a finn testvérgyülekeze
tektől, a kerületi önkormányzat
tól. A  gyülekezet tagjai is örömmel 
adakoztak az orgonaépítés céljára.

|  Az orgonaszentelés délutánján
Trajtler Gábor egyházzenei igazga
tó elismerően, jó véleménnyel ve- 

1 hette át és mutatta be a csepeli
I templom új orgonáját, amely vál-
| tozatainak számát-tekintve azonos
i nagyságrendű a valamikori első

orgonával.
50 év elteltével így érkeztünk 

i meg a jelenbe: Isten nevének di
cséretére ismét van orgona a cse
peli templomban.

A tavasztól rendszeresen tartan
dó egyházzenei áhítatok során első 
alkalommal örömmel és ismerős
ként köszönthettük az április 30-i 
orgonahangversenyre meghívott 
Sipos István Szekszárd-belvárosi 
orgonistát, az új orgona egyik épí
tőjét, valamint a közreműködő 
Sepsy Katalin énekesnőt. A  hang
verseny barokk szerzők műveinek 
megszólaltatásával kezdődött. Jo
hann Seb. Bach g-moll prelúdium 

. és fúga című orgonaművét Ester- 
' házy Pál két karácsonyi kantátája 

követte a „Harmonia Coelestis”- 
gyűjteményből. Az „In dulci jubi- 
lo” kezdetű Bach-korálelőjátékra 
-  a vasárnap hangulatához illően -  
kitűnő válasz volt a „Jó Pásztor” cí
mű szoprán-ária Händel Messiás 

|  című oratóriumából. A romantika

orgonairodalmát C. Franck két kü
lönböző karakterű miniatűrje és 
Liszt Ferenc „Prelúdium”, „Cho
ral”, valamint két tétel (Kyrie, Of
fertorium) az Orgonamiséből kép
viselték. A szerzők orgonaműveit 
egy-egy ária követte: Stradella 
„Pieta Signore” és Marchesi „Ave 
Maria”. Befejező orgonaszámként 
századunk egyik jelentős egyházi 
karnagya és zeneszerzője, Pikéthy 
Tibor lendületes „Nászinduló”-ja 
hangzott el.

A gyülekezet lelkésze, Lehoczky 
Endre a Mt 21,14—17 alapján tar
tott igehirdetésében arról szólt, 
hogy miért hangzik helyesen a Jé
zust magasztaló gyermeki „ho
zsánna”, szemben a főpapok ha
mis szavával, vásári zsivajteremté
sével. Mert: a gyermekének őszin
tesége, tartalm a Istent dicséri. 
Amint egy orgonát is a zenei nor
mál „a”-hangra kell hangolni, úgy 
életünket is egyedül Jézus „han
golja” helyesen, igazítja, bátorítja, 
gyógyítja. Nem a lelkész és nem a 
gyülekezet cselekszik, hanem Jé
zus. Bűnből való szabadításának 
következményeként mi is „hozsan- 
názhatunk”. Az egyházi zene, a 
gyülekezet éneke is ilyen gyü
mölcs, amellyel táplálkozunk, 
amelyet szívből fakadóan gyako
rolnunk kell, mert az nem luxus, 
nem is dekoráció, hanem az ige
hirdetés folytatása.

A következő, június 11-i zenés 
áhítaton való szolgálatot szívesen 
vállalta a XVII. ker.-i Dózsa Mű
velődési Ház 6 éve alakult, 40 tagú 
Liszt Ferenc vegyes kara Meny- 
hártné Barna Zsuzsa vezetésével, 
Dinnyés Soma főiskolai hallgató, 
orgonista közreműködésével.

Műsoruk „egyházias” voltát iga
zolta, hogy a hangverseny előtt 
mindkét kitűzött gyülekezeti éne

künk számát -  az azonosság elke
rülése végett -  az énekszámtáblán 
kicseréltük. Az „egymásnak mon
dott” zsoltárok, dicséretek, lelki 
énekek így teremtenek közösséget 
a szolgálatban előadók és a gyüle
kezet között -  emelte ki a gyüleke
zet lelkésze Ef 5,19-20 alapján tar
tott igehirdetésében. Az Isten-di
cséret mindnyájunk számára fon
tos nevelőeszköz, nemzedékről 
nemzedékre.

A  kórus művészi előadásában 
Viadana, Josquin, Gasparini, Swee- 
linck, Purcell, M. Haydn és Liszt la
tin nyelvű motettái és zsoltárfel
dolgozásai mellett a Händel „Hal- 
leluja”-t és Kodály három művét 
magyarul, Sibelius „Szólj boldog 
hálaének" kezdetű énekét finn 
nyelven, valamint egy spirituálét 
angolul hallhattunk. A kórusmű
vek megszólaltatásának szüneté
ben Bach c-moll prelúdium és fúga 
című orgonaműve csendült fel.

A  zenés áhítat után a gyülekezet 
asszonyai most is megterített asz
talokkal várták a jelenlevőket. Egy 
ilyen alkalommal Mezősi György 
nyugdíjas csepeli lelkész -  az orgo
naügy elindítója -  emlékeztetett 
mindnyájunkat: ... ha tudjuk, hogy 
honnan indultunk el, arról sem fe
ledkezhetünk meg, hogy Isten ke
gyelméből és segítségével érke
zünk el és éljük meg azokat a na
pokat, amikor újra és újra hang
versenyeket tarthatunk tem plo
munkban.

Köszönet minden kedves vendé
günknek, szólistáknak, kórusta
goknak eddigi művészi szolgálatai
kért. Adja Isten, hogy mindig így 
tudják „folytatni az igehirdetést”. 
A csepeli gyülekezet is igyekezni 
fog, hogy az egyházzenei áhítatok 
sorát folytassa.

Székács László

Evangélikus főiskolai diákotthon Budapesten
A Magyarországi Evangélikus Egyház 1995. szeptember 1-jétől a 

Budapest-Vizafogó-i Kollégiumot a régi Luther Otthon jó hagyo
mányait folytató budapesti egyetemi és főiskolai intemátusként 
működteti.

Az internátusba elsősorban evangélikus egyetemisták, főiskolá
sok, teológusok, pályakezdő tanárok jelentkezését várjuk, akiknek 
a kulturált szálláson, ellátáson (reggeli és vacsora) kívül fontos a 
testvéri viszony, a barátság, a nemes szórakozás, az értelmiségi lég
kör. Havi térítési d(j: 4800,- Ft.

Jelentkezés 1995. augusztus 15-ig az alábbi címen: Budapesti 
Evangélikus Kollégiumok, Gaál Jánosné igazgató, Budapest, Ró
zsák tere 1.1077.

Evangélikus É let 1995. jú l iu s  9.

H írek Nyíregyházáról
Zenei élet

Telemann e-moll trombitaverse
nyének előadásával a szólista, Tóth 
Tamás adta meg alaphangját an
nak a csodálatos barokk hangver
senynek, amelyet május 7-én az es
ti istentisztelet keretében tartott a 
Művészeti Szakközépiskola Har
mónia Kamarazenekara. Ezután 
Corelli g-moll Concerto-ját és Vi
valdi G-dúr Sinfonia (sicl)-ját ad
ták elő. Végül Boniszlavszky Attila 
és felesége, Rudnyiczki Tatjána 
érett művészi előadásában gyö
nyörködhettek a jelenlévők Bach: 
d-moll kettős hegedűversenyének 
felcsendülésekor. „Gyülekezet” és 
„közönség” eggyéolvadt a lelket 
emelő harmóniában. Az utolsó 
hangok lecsengése után kitört ösz
tönös tetszésnyilvánítás talán még
sem csupán a magasszintű produk
ciónak, hanem az „ötödik evangé
listának” is szólt. Ez pedig egy lu
theránus templomban nem szé
gyellni való.

Pünkösdvasárnap esté Jávori Pál 
kántor vezetésével a gyülekezet 
ének- és zenekara szolgálatával 
tartottak egyházzenei áhítatot. A 
műfajok és stílusok szempontjából 
igen színesen összeállított, alka
lomhoz illő repertoárból kiemel

kedett Buxtehude: „Jézus boldog
ságom” kezdetű korái témájára 
írott kantátája. A szólókat Fenyve
si Attila (basszus) és Dobos ZsuZSa 
(szoprán) énekelték.

Húszéves fennállását ünnepelte a 
Kodály Zoltán Általános Iskola 
„Cantemus” kórusa. A négynapos, 
nagyszabású rendezvénysorozat 
záróalkalmát az Evangélikus 
Nagytemplomban tartották június
11-én este. A Szabó Dénes, Liszt
díjas karnagy vezetése alatt álló 
zenekar ez alkalommal csak egy
házi és „istenes” műveket adott 
elő. Elsőként egy 40 szólamú mo
tettát énekeltek. A kórus körben a 
karzaton helyezkedett el; a folyon
dárként egymásba fonódó dalla
mok lenyűgözően hömpölyögtek a 
templom terében. Az énekkari 
műveken kívül elhangzott Buxte
hude: g-moll prelúdium és fúga-ja 
is Gyülvészi János előadásában. 
Kányádi Sándor: „Valaki jár a fák 
hegyén” című versére Kocsár Mik
lós által női karra írt kórusművé
nek ősbemutatójára is ezen az al
kalmon került sor.

Laborczi Géza utalt Luther gon
dolatára, mely szerint a teológia 
után a muzsikát értékeli legtöbbre. 
Ezt a véleményt erősítette meg az

zal a kijelentésével, hogy világun
kat a hit és az éneklés tartja még, 
hogy össze ne omoljon.

Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium

Csendesnapot tartottak május 3- 
án a diákok részére. Az alkalmon 
-  Bozorády Zoltán esperes meghí
vására -  Keveházi László teológiai 
előadó, és felesége, Keveháziné 
Czégényi Klára szolgált.

>yAz Úr érkezése” címmel május
6-7-én rendezték meg az egyházi 
gimnáziumok országos szavalóver
senyét 16 iskola részvételével. A 
május 12-i ballagási ünnepségen 
97 „vén diák” búcsúzott alma ma
terétől. Ők voltak az utolsó olyan 
évfolyam, akik még világi gimnázi
umként ismerték meg a Kos
suthot.

Bemutatkozó műsor-összeállítás- 
sal és bizonyságtételekkel szolgál
tak az iskola tanulói a május 14-én 
tartott nagytemplomi" főistentisz
teleten. Dr. Bánszki István igaz
gató, az iskolát és gyülekezetét 
egyaránt szerető hangon szólt az 
egyház által közvetített értékek 
fontosságáról. Szebik Imre püspök 
is elnökölt a június 12-én elkezdő
dött szóbeli érettségi vizsgákon.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
éves közgyűlése

„Ma különösen fontos a testvéri 
karitatív szervezetek együttműködé
se" hangsúlyozta Jürgen Gohde lel
kész, a Német Protestáns Szeretet
szolgálat elnöke, aki az egyik leg
nagyobb német karitatív szerveze
tet képviseli, és a Szeretetszolgálat 
meghívására tett egynapos látoga
tást Budapesten.

Első alkalommal látogatott 
Magyarországra, budapesti tar
tózkodása alatt Lehel László lel
kész, igázgató kíséretében megis
m erte a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat intézményeit és 
munkatársait. Programjának kü
lönösen fontos része volt az erős- 
pusztai Menekülteket Befogadó 
Átmeneti Otthon megtekintése, 
ahol menekültekkel ismerkedett 
meg.

Jürgen Gohde elnök a Szeretet
szolgálat éves közgyűlésén elisme
réssel szólt a mindennapi munká
ban érvényesülő ökumenikus el
vekről, s arról a szemléletmódról, 
amely a segítő munkában semmi
lyen szempontból nem tesz kü
lönbséget a Szeretetszolgálathoz 
fordulók között.

A közgyűlés keretén belül talál
kozott a magyarországi protestáns 
egyházak vezetőivel: dr. Harmati 
Béla, evangélikus püspökkel, a 
Magyarországi Egyházak Ökume
nikus Tknácsának elnökével, He
gedűs Lóránt református püspök
kel, a Zsinat lelkész elnökével, dr. 
Márkus Mihály református püs
pökkel, Mészáros István püspök
kel, Szebik Imre evangélikus püs
pökkel és Révész Árpáddal, a 
Baptista Egyház elnökével; a Sze

retetszolgálat Igazgató Tanácsá
nak tagjaival, valamint dr. Otto- 
Raban Heinichennel, a Németor
szági Szövetségi Köztársaság bu
dapesti nagykövetével.

Látogatása során a Német Pro
testáns Szeretetszolgálat elnökét 
hivatalában fogadta Világosi Gá-

A  Magyarországi Evangélikus 
Egyház (Budapest 1085, Üllői út 
24.) pályázatot írt ki az Evangéli
kus Országos Levéltár levéltárve
zetői munkakörének betöltésére.

A  munkahely: 1085 Budapest, 
Üllői út 24.

A  munkakör: az Evangélikus 
Országos Levéltár vezetése, az 
evangélikus szaklevéltárak és gyü
lekezeti levéltárak szakmai fel
ügyelete és irányítása, a működő 
egyházi intézmények és hivatalok 
irattári ügykezelésének ellenőrzé
se.

A z állás betöltésének feltételei: 
egyetemi végzettség, levéltári 
szakképzettség, lehetőleg hosz- 
szabb levéltárosi gyakorlat, vezetői 
készség. Az evangélikus egyház
hoz való tartozás előnyt jelent.

Az állás betöltéséhez kapcsoló
dó juttatásokat személyes megbe
szélés során állapítjuk meg a ha
sonló munkakörben állók illetmé
nyének, valamint a szakmai szem
pontoknak való megfelelés mérté
ke szerint.

bor, a Belügyminisztérium politi
kai államtitkára. E találkozó részt
vevői megbeszélést folytattak a 
kormányzati és nem kormányzati 
szervek együttműködéséről, vala
mint a Magyar Ökumenikus Sze
retetszolgálat menekültügyi mun
kájáról.

A  megbízás kezdő időpontja:
1996. január 1.

A  pályázatot az Evangélikus Or
szágos Egyház (1085 Budapest, 
Üllői út 24.) címére kell beküldeni 
1995. augusztus 31-ig.

A pályázat iránt érdeklődők a 
fenti címen kaphatnak tájékozta
tást a pályázat elkészítéséhez, és 
betekintést nyerhetnek az intéz
mény munkájába.

A pályázatnak tartalmaznia kell 
a pályázó szakmai életrajzát.

A  pályázatban mellékelni kell a 
pályázó legmagasabb iskolai vég
zettségét igazoló okiratot vagy an
nak hitelesített másolatát.

Be kell nyújtani a pályázónak az 
intézmény vezetésére vonatkozó 
szakmai programját és szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléseit.

A pályázat elbírálása 1995. szep
tem ber végéig megtörténik. Az 
eredményről a pályázó értesítést 
kap.

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Elnöksége

Pályázati felhívás

A  Felvidék hajdanvolt evangélikus városaiban jártunk...
( in .)

Felvidéki utunk egyik célja -  a régi felvidéki evangéli
kus városokkal való ismerkedésen kívül -  az volt, hogy 

1 a hálás emlékezés gondolatfonalán élőbb kapcsolatot 
í ta lá l junkKolbenheyer M ó r  (1810-1884) lelkésszel,
* akinek a soproni gyülekezet olyan sokat köszönhet: pl. 
I templomunk hatalmas tornyát, magasában a négy nagy 

haranggal. Mivel a Felvidékről származik, és évekig az 
I eperjesi gyülekezetben szolgált, ezért utunkkal az ő  emlé

kének is áldoztunk.
EPERJESEN az evangélikus templomot 1647-ben 

építették, s az évszázadok „viharai” után S c h w a r t z  lel- 
(■ kész idejében újították fel, akinek a neve a bejárati kapu 

I felett olvasható, és aki mellett Kolbenheyer Mór -  lelké-
szi pályájának első tíz évében -  szolgált. A z  Eperjesről 
1846-ban Sopronba távozott lelkész kései utódja -  Szi -  
m o n  J á n o s  lelkipásztorunk -, aki a régi soproni pap
iaknak ugyanazon boltíves szobájában készül az evan
gélium hirdetésére, mint neves elődje, most az eperjesi 
szószéken hirdethette nekünk Isten igéjét, ott, ahol Kol
benheyer Mór kb. 150 éve prédikált. -  A  gazdagon díszí
tett templom oltárképe Jézust ábrázolja a samáriai asz- 
szonnyal Jákob kútjánál; Jézus felénk fordulva, mintha 

i  nekünk is mondaná: „Az Isten lélek: és akik őt imádják, 
szükség, hogy lélekben és igazságban imádják” (Jn 
4,24). -  A z  1524-ben alapított Eperjesi Kollégium szom- 

I szédos az evangélikus templommal, amelyben hajdan 
teológia, tanítóképző és gimnázium működött; ebben

"  t/il/ilt ntthnnrn_a_h/i7ni pvnnoélikucnk

egyetlen Jogakadémiája is. A z  épület sarkán lévő kő
dombormű Caraffa generális által 1687-ben felállított 
vértörvényszék 24 evangélikus áldozatának emlékét őr
zi a nevek felsorolásával is, amit szomorú szívvel olvas
tunk el.

KASSÁTÓL  -  ahol a magyar főiskolás kollégiumban 
volt szállásunk -  utunk már kétnyelvű gyülekezetek kö
zött vezetett. -  Kassán -  többek között -  megnéztük a 
dómot, amely szintén annak idején az evangélikusoké 
volt; dupla szárnyú oltárát 48 kép díszíti; az orgonakar
zaton magyar királyszobrok. A  Rákóczi-kriptába sajnos 
nem sikerült lejutnunk, de elmélkedhettünk a bejárat fe 
lett lévő nagyméretű festmény láttán, amely II. Rákóczi 
Ferenc életútját ábrázolja. -  A z  evangélikus templom 
(1816) hatalmas -  középen felül ablakkal ellátott -  dí
szes kupolája égboltként borul a hívőkre; B a t i z i  A n d 
rás énekköltő-prédikátor magyar nyelvű emléktáblája 
a templomon belül jól olvasható.

Kassa után még három kétnyelvű gyülekezetét láto
gattunk meg. ROZSNYÓ N az evangélikus templomnak 
nincs tornya, de oltára különösen szépen faragott és ara
nyozott; Veczán J á n o s  lelkész terített asztalhoz ülte
tett bennünket, miközben elmondta 50 évi lelkészi szol
gálatának, s egyúttal gyülekezetének, templomának tör
ténetét. -  RIMASZOMBATON tornyos, nagy istenházát 
találtunk, amelyet IV  Gusztáv svéd király segítségével 
építettek és rendeztek be. -  LOSONCON is magyarul
lu llln ttlllr  íí Up1\ti lp llrécr tfil n-r ic m a rtp tp c t  —  AA/uninr h i t 

testvéreinknek nagyszámú evangéliumi folyóiratot és a 
Magyarországi Luther Szövetség kiadványait adtuk 
ajándékul, hogy anyanyelvükön is olvashassák Luther 
írásait.

Hazaúton nemcsak a kétnyelvű gyülekezetek, de a 
történelem is kísért minket, amikor láthattuk a különbö
ző  okokból rommá lett várakat, de az épségben álló 
Krasznahorka „büszke várá”-ban magyar kísérővel néz
hettük meg a történelmi emlékeket.

„Velem vándorol utamon Jézus...” kezdetű énekkel 
indultunk el, és Isten csodálatos velünklétét megérezve a 
„Jer dicsérjük Istent... ” énekkel búcsúztunk egymástól a 
már sötét buszon. Hála legyen utunkért az Úrnak, hogy 
a napi áhítatokon, a sok közös éneklésben Krisztus lehe
tett lelkünk hű vezére...

Dr. Lang Jánosné

EGYHÁZI ÚJSÁGÍRÓK ÉS 
A FUNDAMENTALIZMUS

Az Európai Ökumenikus Újságírók Munkaközös
sége Budapesten tartotta évi beszámoló ülését. Az 
összejövetel témája: „Újságírók a jobb- és baloldali 
fundamentalizmus között az egyházban és a tár
sadalomban”.

Hazai és külföldi teológusok és újságírók szóltak a 
témáról, hogy segítsék a tájékozódást is, de irányt 
mutassanak az áramlatok között. Bölcskei Gusztáv 
debreceni professzor a fundamentalizmust „zseniális 
és nagyszerű egyszerűsítési kísértésnek” mondta,
mpl\> AmfOTPríi walagynUat gnV

világban. Azok képviselik, akik nem akarnak nagyko
rúak lenni. Korrigálást ad, de igazi válaszokat nem.

Hans Roser lelkész referátumában fundamentaliz
must az újkori szekularizmus és a mai nagy történel
mi változások kísérőzenéjének tartotta. Olyan élet
magatartás, melynek képviselői nincsenek abban a 
helyzetben, hogy az európai felvilágosodás értelmé
ben, folyamatában és kompromisszumkészségében 
cselekedjenek. Elutasítják a toleranciát, mint nor
mális magatartás-alapot.

Matthias Rüb, a Frankfurter Allgemeine Zeitung 
délkelet-európai tudósítója hangsúlyozta, hogy a fun
damentalizmus problémája mélyen politikai, ezért a 
rá adott feleletet és a probléma feloldását is a poli
tikának kell megadnia.

Dr. Harmati Béla püspök a fundamentalizmus 
kérdését a „civil vallásosság” (civil religion) fogalma 
felől közelítette. Az első parancsolatra mutatott rá. 
Kritikusan kell megpróbálni, a vallásnak milyen fajtá
ja az, mely a társadalomban él, akár a pártokban, akár 
a reklámokban.

Az Ökumenikus Munkaközösség európai keresz
tyén újságírók egyesülése különböző országokból és 
egyházakból azzal a céllal jött létre, hogy teológiai és 
társadalmi problémákról eszmét cseréljenek és 
közvetítsék az olvasók számára.

T.

A fóti római katolikus templomban zenés áhítat lesz 
jú lius 9-én este 8 órai kezdettel. Közreműködik az 
Evangélikus Kántorképzö első nyári tanfolyamának ének
kara dr. Balás István vezényletével, valamint Fasang László és 
Finta Gergely (orgona). A belépés díjtalan. Minden érdek-
ln r ln í ciawnéflHnl vornoL ’ a  éonfnlirom  qIaiwIá» ne k allm tX « _____
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----------N A P R Ó L  N A P R A
Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a 

Krisztus törvényét. Gál 6,2

VASÁRNAP Hadd tartsunk veletek, jnert hallottuk, 
hogy veletek van az Isten! Zak 8,23 (ApCsel 2,47; 
Lk 6,36-42; Róm 14,10-13; Zsolt 100). Aki már 
érezte a magány szorítását, vagy életének céltalan
ságát, az tudja igazán, hogy mekkora biztonságot és 
örömöt jelent Istenhez és az O gyülekezetéhez tar
tozni -  és élete mások számára is vonzóvá válik.

HÉTFŐ Ne győzzön le téged a rossz, hanem te 
győzd le a rosszat jóval. Róm 12,21 (Péld 25,21-22; 
Kol 3,12-17; Mt 4,18-25). Megfontolásra és elfoga
dásra érdemes ez az intés -  különösképpen azok 
számára, akik keresztyéneknek vallják magukat. Ne 
engedjük legyőzni magunkat a rossztól! A harag -  
tudjuk jól -  rossz tanácsadó. A bosszú mindig 
újabb és újabb megtorlást vált ki. A megbocsátás 
ellenben békét teremthet. Próbáljuk Jézus példája, 
útmutatása szerint élni az életünket, aki jósággal és 
szelídséggel győzte le a rosszat. Szeressük ember
társainkat!

KEDD Amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Róm 
4,21 (Zsolt 33,4; 2Kor 2,5-11; Mt 5,1-12). Gyakran 
kételkedünk ennek az igének az igazában -  megha
ragszunk Istenre, ha valamit, amit nagyon szeret
nénk, nem ad meg, ha kéréseinket nem, vagy nem 
úgy teljesíti, ahogyan szeretnénk. Pedig amit Isten 
ígér, valóban meg tudja tenni, ahogyan Abrahám- 
nak is megadta a megígért utódot, mert hitt Isten
ben, és hite nem gyengült meg.

SZERDA Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe 
I esik, és amihez erőd van. Préd 9,10 (Jak 4,17; lPt

3,8-17; Mt 5,13—16). A hívő embernek úgy kell élnie 
a világban, hogy nem veszítheti szeme elől a Prédi
kátor igéjét. A hit önmagában, „gyümölcsök” nélkül 
halott. „Ha jó  a fa, jó  a gyümölcse is, ha rossz a fa, 
rossz a gyümölcse is. Mert gyümölcséről lehet megis
merni áfát. ” (Mt 12,33)

CSÜTÖRTÖK Amilyen messze van napkelet nap
nyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Zsolt 
103,12 (Róm 5,20; lKor 11,20-32; Mt 5,17-20). Na
gyon szép és kifejező a zsoltáros által alkalmazott 
kép. Azt próbálja érzékeltetni, amit valójában el 
sem lehet szavakkal mondani: hogy Isten milyen jó 
hozzánk, hűtlen emberekhez. Ő irgalmas, kegyel
mes, szeret minket, mert az ő alkotásai vagyunk. Is
tennek ez a mindent felülmúló jósága adjon erőt ah
hoz, hogy az Ő szeretetével élni tudjunk, ne vissza
élni!

PÉNTEK Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, 
vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megvál
tottalak! Ézs 44,22 (Róm 2,4; ApCsel 7,54-59; Mt 
5,21-26). „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólí
tottalak, enyém vagy!” (Ézs 43,1) -  ígéri Isten, és ez 
az ige nem egyszerűen egy ígéret a sok közül -  ha
nem valóság. -  Sok kisgyermek keresztelési igéje, 
amely összecseng a mai igénkkel. Megmutatja, hogy 
Isten mennyire szeret; feltétel nélkül szeret -  és sze- 
retetét nekünk is felkínálja.

SZOMBAT Kezedben van a sorsom. Zsolt 31,16 
(Róm 14,8; Ézs 30,18-22; Mt 5,27-32). Isten kezé
ben tudni magunkat -  jó érzés. Ez a tudat biztonsá
got ad -  mert Isten keze szerető atyai kéz. Vigyáz 
ránk, óv minket, nem hagy elesni.

Pálinkás Ingrid

Mire vár Isten?
M t 22,12

Két ember közötti kapcsolatnak 
különböző fokozatai vannak. Nem 
ismerem -  ismerem, de csak látás
ból - , köszönő viszonyban vagyunk 
-  beszélünk egymással.

Sokan hangoztatják a bölcs hall
gatás jelentőségét. Van „diploma
tikus” hallgatás is. Emberek kö
zött talán jó is az ilyen hallgatás 
olykor. De baj, ha Isten előtt is 
hallgatással próbálunk megoldani 
mindent, mint a példázatbeli hall
gató ember.

Felmérted-e már: mit jelent az, 
hogy hallgatsz, mikor Isten szólít, 
hogy naponta gondodat viseli és 
meg sem köszönöd? -  Mi az élet 
első jele? A beszéd. Hogy van élő 
kapcsolatod Istennel, azt csak az 
ima mutatja. De nem akármilyen, 
hanem a saját szavaiddal elmon
dott ima. Imádkoztál-e már? Nem 
„betanult” imával, hanem saját

szavaiddal. „Jöjjetek énhozzám” 
ez elsősorban azt jelenti: mondd el 
végre az első imát!

Talán szokásos a gyülekezetben 
a közös ima. És te még egyszer 
sem szólaltál meg. „Zárkózott va
gyok” -  jön a magyarázat. Jó. Tá
lán ezt valóban nem kell erőltetni. 
De az miért van, hogy négyszem
közt Istennek sincs soha mondani
valód?

Pár éve vidékről Budapestre 
utazva, szemben velem egy házas
pár ült. Feltűnt, hogy 4 órán ke
resztül egy szót sem szóltak egy
máshoz. Csendben ülnek, nézik a 
robogó tájat... Házaspár. Világos, 
hogy összetartoznak. Ez képtelen
ség, hogy nem beszélnek egymás
sal. Ha valami feszültség van is, de 
a hallgatás nem old meg semmit.

Aki nem imádkozik, az gyakor
latilag ateista. Ne feledd: Isten

nem azért van, mert te akarod. Ő 
nem szűnik meg azért, mert te né
ma vagy. A  konok hallgatás azt je
lenti, nem veszel tudomást róla, 
nem bízol Benne. Mit vár Jézus? 
Azt, hogy megszólalj. Végre adj 
életjelt, öntsd ki szívedet az első 
őszinte imában. Vidd oda elron
tott életedet, kételkedő, hitetlen
kedő szívedet.

Igénkben elhangzik a Király 
kérdése: -  Barátom, mi módon 
jöttél ide -  az pedig hallgatott. 
Egyszer ott fog állni mindenki Is
ten előtt. Ha itt hallgattam, ha itt 
úgy tettem, hogy Isten számomra 
nem létezik, nem ismerem őt -  ott 
megfordul a dolog. Ott Jézus fogja 
mondani sokaknak: nem ismerlek 
téged.

Ma még Ő szól hozzád. Szere
tettel, bűnbocsánattal vár. Hiány
zol neki és hazavár, mint az atya az 
elveszett fiút.

Keresd őt! Szólalj meg végre!

Gáncs Aladár

t  LUPTAK GYULA
1919-1995

Miközben egyházunk újulásáért 
felelősséget érzők az evangélizátiók 
áldásos emlékeit ébresztgetik -  elvesz
tettünk egy drága barátot, az evangé- 
lizáció, az ébredés hűséges harcosáL 
Váratlan hirtelenséggel ragadta el 
szerettei közül, s a lelki munkából a 
halál. Az újjáéledő győri diakonissza 
anyaház pásztoraként még megtartot
ta a szokásos kedd esti úrvacsorái áhí
tatot, s másnapra, május 10-én haza
hívta őt Isten. Életét, szívét betöltötte 
a zsoltárige: „Isten közelsége oly igen 
jó  nékem!” azzal a  bizonyossággal bú
csúztunk tőle a ceglédi temetőben, 
hogy nem csupán ott pihenő szüleihez 
került közelebb, hanem Istenéhez tér
hetett haza.

Cegléden is született 1919. feb
ruár 20-án, vasutas családban. Jel
legzetes ceglédi akcentusát mind
végig megőrizte. Gimnazista éveiben 
Wolf Lajos -  a későbbi O rdass 
püspök -  tan íto tta  h ittan ra , 
egyengette ú tját továbbtanulásra. Ez 
a  kapcsolatuk m eghatározó lett 
számára.

Sopronban együtt kezdtük teoló- 
gai tanulmányainkat. Szorgalmas és 
sokirányú érdeklődésű, aszketikus 
típusú társként ismertük. Szerette a 
zenét, a népművészetet. Öröme volt 
az igehirdetés. 1942. szeptember 6- 
án avatta lelkésszé Raffay Sándor 
püspök a Deák téri templomban. Se
gédlelkészként a Szenteshez tartozó 
Fábiánsebestyénen és Csépán kezdte 
szolgálatát A háborús front vonu
lásának hónapjaiban izgalmas na
pokat életveszélyes helyzeteket élt 
á t  de kitartóan hely tállt

1946. március 16-án ik tatta be id. 
Kendek György utódaként a nyáregy
házi lelkészi tisztbe. A Szentlélek

áradásának idejét éltük. Az egyházi 
ébredés elkötelezett munkásává lett 
Lupták Gyula. Gyülekezetében szor
gos oktatás és bölcs nevelés mellett 
rendszeresen tarto tt hiterősítő csen
desheteket, miközben já rta  az orszá
got is, ébresztő igehirdetési soroza
tokat tartva és konferenciákon szol
gálva.

Nagy álm a vált valóra 1949 ja 
nuárjától: ösztöndíj révén Helsinki
ben tanulhatott, s megerősödött a 
lutheri teológia mellett hitbelileg is. 
Finnországból hozta haza és fordí
to tta le az ébredés kedves énekét: 
„Van még számomra is bocsánat, 
van Jézusom, ő az enyém...”

Egyenes, igazságszerető m agatar
tása m iatt szembekerült vele az új 
egyházi vezetés az ötvenes évek 
végén, míg végül állami nyomásra 59

évesen nyugdíjazták 1978-ban. Csu
pán ha t év múlva kapott engedélyt 
a rra , hogy helyettes lelkészként 
előbb Egyházaskozáron, majd több 
éven á t Győrújbaráton szolgálhas
son. A nagy m últú győri diakonissza
egyesület újjáépítésében feleségével, 
Bartos Piroskával, áldozatos munkát 
vállaltak. Nemcsak az idős nővérek 
lelki gondozását, hanem  leendő 
diakonisszák felkészítését is sok tö
rődéssel, mégtöbb imádsággal vették 
vállaikra. H itoktatóit a győri evan
gélikus iskolában és tevékenykedett 
a M agyar-F inn  B aráti tá rsaság  
győri szervezetében. Temetésén Zász- 
kaliczky Péter h irdette az igét, s a 
nyáregyháziak nevében Adám i László 
búcsúzott. Könnyek között is hála
adó szívvel vettük körül sokan a  gyá
szoló özvegyet, lelkész fiát és zene
tanárnő leányát családjaikkal, mi
közben zengett az ének: „Repesve, új 
hangon zeng dicséretem: m ikor az 
Ú r Jézus, az én Uram  Jézus jön, 
hogy engemet felvegyen”.

Id. Bencze Imre

...A N N A K  Ö RÖK ÉLETE VAN

Hű Krisztusom Te ígérted,
Mindazoknak, kik hisznek Benned,
S híven követnek Tégedet, 
adsz nékik örökéletet.

Uram, -  Én hiszek tebenned.
Megtapasztaltam kegyelmed.
Lelked fénye rám ragyogott,
Hulló véred megtisztított.

Boldogan áldlak Tégedet,
Elnyertem ígéretedet.
Szent Atyám! -  Hiszek Fiadban,
Benne örök életem van.

Csorba Béla

•v A VASÁRNAP IGÉJE
EGYMÁSRA TALÁLÁS KRISZTUSBAN
F ile m o n  4 - 1 6

Nap mint nap szomorú tapasz
talatunk, hogy egymástól eltávolo
dó, sőt egymás ellenségeivé váló 
emberi szívekkel találkozunk. 
Akik egykor közel voltak egymás
hoz, szerették, megbecsülték, 
örömmel segítették egymást, vala
mi oknál fogva olyanokká lesznek, 
mint az idegenek. Jóllehet, ugyan
azon nyelven beszélnek, mégsem 
tudnak szót érteni, vagy már nincs 
is szavuk egymáshoz. Nincs szo
morúbb és fájóbb, mint amikor el
jutnak eddig a pontig, amikor már 
nem is akarják rendbehozni a 
megromlott viszonyt. A szíveket 
megkeményítette a sok „adok-ka- 
pok”, a testet-lelket valósággal fel
emésztette a sok hadakozás, s nem 
maradt más, mint a „megmuta
tom, hogy nekem van igazam” sen
kinek sem jó, megoldást nem ered
ményező indulata. A tragédia az, 
hogy magukat keresztyéneknek 
vallók életében történik meg sok
szor mindez.

Igénk üzenetéből mindeneke
lőtt láthatjuk, hogy emberi kapcso
lataink szétzilálódása, békétlenné, 
majd eOenségeskedővé válása 
megelőzhető! Mint ahogyan sok 
betegség is elkerülhető olyan élet
folytatással, mely tudatosan szá
mol a veszélyekkel, s ezért megfe
lelő életmóddal felveszi a harcot a 
megelőzés érdekében.

A  megelőzés első és legfonto
sabb eszköze az apostol példaadá
sa nyomán az imádság. Azon belül 
is a hálaadás azokért, akiket Isten 
mellénk rendelt, akiket reánk bí
zott, akiknek élete által nap mint 
nap meggazdagít. Biztos, hogy mi
ként mi sem, úgy akik minket kö
rülvesznek, azok sem „földre szállt 
angyalok”. Mint ahogyan mi is, 
úgy ők is okoznak bőven bosszúsá
got, sokszor könnyeket is nekünk, 
vagy másoknak. Ott azonban, ahol 
meg tudunk emlékezni egymásról 
imádságainkban, lehetetlen, hogy 
a gyűlölet, a féltékenység, a harag, 
az irigység, a bosszúvágy töltse be 
a szívet. Ahol hálaadás van Isten 
előtt a másikért, ott a másik meg
becsülése, szeretete uralkodik a 
szívben.

Azt mondhatnánk, hogy könnyű 
volt Pál apostolnak, hiszen File- 
monban olyan emberért adhatott 
hálát, akinek életét az Ú r Jézus 
iránti bizalom és minden ember 
iránti szeretet uralta. Igen, csak
hogy arra is gondoljunk, hogyan 
válhatott ilyen munkatársává, sőt 
Krisztusban testvérévé Filemon az 
apostolnak? Úgy, hogy őt, s vele 
együtt családját, házanépét is az 
U r Jézus lelkülete töltötte el. 
Mindez nem véletlen. Isten Szent
lelke végezte el az apostol életé
nek, Jézusról szóló bizonyságtéte
lének nyomán. Akinek életében 
Krisztus már az Úr, akit már gon
dolatban, szándékban, tettben Ő 
vezet, szívét az Ő szeretete tölti 
be, annak élete másokat is hozzá 
vezet, s így az Ú r szolgálatában

testvérekre talál.
Amikor úgy érezzük, hogy egyre 

kevesebb ilyen testvér van körülöt
tünk, akkor ne másokra mutogas
sunk, sokkal inkább nézzünk ma
gunkba. Nem feledkeztünk-e el 
emlékezni imádságainkban azok
ról, akikért vagyunk, akikért ne
künk szabad és lehet élnünk a 
Krisztus szeretetével? Gondoljuk 
meg, a mi életünk olyan, mely által 
sok-sok szív felüdül, megvigaszta
lódik, Isten iránti bizalomra, élő 
reménységre s még a másik terhé
nek felvállalására is megbátoro
dik? Nem elég még az sem, ha csu
pán arra törekszünk, hogy ne bánt
suk a másikat. Valahogy úgy kelle
ne hordoznunk nekünk is egymást, 
mint tette azt az apostol File- 
monnal, Onézimusszal. Hiszen ne
künk, keresztyéneknek ez a leg
szebb, legdrágább földi küldeté
sünk, hivatásunk. Ha valóban 
megértettük s elfogadtuk azt a sze- 
retetet, ahogyan Mennyei Atyánk 
az Ú r Jézus Krisztus által hordoz 
bennünket, mi sem tehetünk más
ként. Erre kaptunk elhívást.

Az apostol a szeretet lelemé
nyességével, mérhetetlen tapintat
tal ad példát még a legkisebb félre
értés megelőzésére is. Apostoli te
kintélye elégséges indokot adhat
na arra, hogy parancsoljon munka
társának. Am ez távol áll tőle. 
Akik Krisztusban testvérekké let
tek, azok között bizalom, őszinte
ség, nyitottság, befogadó készség 
uralkodik. Ilyen kapcsolatban 
elégséges a kérés. Megindító, sőt 
bátorító, ahogyan az apostol szí
vén viseli a szökött rabszolga, 
Onézimusz sorsát. Krisztusban 
testvérétől, Filemontól Onézimusz 
visszafogadását kéri. Mint a szívét, 
úgy ajánlja hittestvére szeretetébe 
azt, aki megbántotta őt, aki nem 
volt szeretetre méltó. Szinte életté 
válik előttünk a második nagy pa
rancsolat: „szeresd felebarátodat, 
mint  magadat!” Igen, m ert aki 
megismerte mindazt a jót, ami 
Krisztusért van bennünk, az gya
korolja is. így lett Krisztus szerete
te, életújító hatalma által az előbb 
még haszontalan élet hasznossá, 
sőt Isten eszközévé. S mindez úgy, 
hogy Krisztus megbocsátó szerete- 
tét kapta az Ő követei által. Az 
evangélium által van szabadulás a 
bűn mélységéből s lebomlik min
den válaszfal ember és ember kö
zött. Már nem a rabszolga tér visz- 
sza urához, hanem a Krisztus gyer
meke. így gyarapszik a Krisztus
ban testvérek közössége. Akikre 
Krisztus rátalált; azok újra egy
másra találnak. Ámen.

Deme Dávid

IMÁDKOZZUNK!
Hálát adunk neked Atyánk, hogy ir

galmas vagy, és türelmesen hordozod 
vétkeinket. Tégy minket, gyermekei
det, hozzád hasonlóvá, hogy szelídek, 
türelmesek és irgalmasak legyünk egy
máshoz, az Úr Jézus Krisztus által. 
Amen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. Július 9.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Madocsai Miklós; du. 7. Bozóky Éva; 
x n .,  Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. Madocsai 
Miklós; Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 9. Szilas Attila; de. fél 11. Szilas Atti
la; Békásmegyer, Dl., Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, ID., Mátyás kir. 
u. 31. de. 10.; Óbuda, Dl., 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.) Pálinkás Ingrid; de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Zászka- 
liczky Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 
11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; 
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
VID., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cse- 
lovszky Ferenc; VID., Karácsony S. u. 31-33. 
de. 9. Kertész Géza; VID., Vajda R u. 33. de. 
fél 10. Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Ká
polna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tárnás; X., 
Kerepesi út 69. de^8. dr. Szabó Lajos; Kelen
föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.); de. 11. 
(úrv.); du. 6.; XI., Németvölgyi út 138. de. 9.; 
Budahegyvidék, XII., Daresay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Thuránszky István; de. 11. (úrv.) 
Thuránszky István; du. fél 7.; XIII., Kassák 
Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
Xill., 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; Rákospalota, XV, 
Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XIV, Bősök tere 
de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér 
de. 9. Gáncs Aladár; Rákoscsaba, XVD., 
Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Fűke Szabolcs; 
Rákoskeresztúr, XVD., Pesti út 111. de. fél
11. Gáncs Aladár; Rákosliget, XVD., Gózon 
Gyula u. de. 11. Fűke Szabolcs; Pestszent- 
lőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 
83. ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX., Ifemplom 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; Törökbálint, Szent István 
út du. 3. Solymár Gábor.

l9t«i»M9it9l9t9k « Balaton partján 
Badacsony (protestáns imaház) de. 9.; 

Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; 
Balatonfenyves (ref. templom) du. 6.; 
Balatonföldvár (Városháza, házasságkötő 
terem) du. 2.; Balatonfüred (református 
fehér templom) du. 6. (német); Balaton
szárszó (evangélikus templom) du. 3.; 
Balatonszemes (Fő u. 32.) déli 12. (német), 
du. 2. (magyar); Keszthely de. 11.; 
Kővágóörs (evangélikus templom) de. fél
12. ; Mencshely de. 11.; Nagyvázsony du. 2.; 
Révfülöp (evangélikus templom) de. 10.; 
Siófok (evangélikus templom) de. fél 10. 
(német), de. 11. (magyar); Szentantalfa de. 
10.; Zánka du. 6. (német).

(Múlt heti számunkban tévesen közöltük 
az e heti rendet. Most újra közreadjuk. El
nézést kérünk.)

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 4. VASÁRNAPON az oltárterí- 
tS  színe: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltárt igéje: Mt 7,12; az igehirdetés 
alapigéje: Filemon 4-16.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán július 10-én, hétfőn 13.30 óra
kor. Előtte korálismertetés lesz 13.20 
órakor.

Evangélikus Rádiómisszó: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz 

július 8. szombat: Missziói Híradó 
július 9. vasárnap: A Lélek gyümöl

csei 1. -  Börönte M árta 
Levelezési cím: Ev. Rádiómisszió, 

2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI E SE M E N Y E K
ZENÉS ÁHÍTAT 

1995. augusztus 13-án, 
vasárnap 18 órakor 

a Deák téri
evangélikus templomban 

a fóti Kántorképző Intézet 
augusztusi tanfolyama 

hallgatóinak szolgálatával.
Vezényel: Balás István 

Igét hirdet: Kertész Géza

Értesítjük Olvasóinkat, hogy az 
Evangélikus Országos Könyvtár (Bu
dapest, Üllői út 24.) júliusban még a 
szokott rendben nyitva tart, augusztus
ban zárva lesz.

A  Teológia Akadémia könyvtára 
(Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) július
ban 9-16 óra között lesz nyitva, au
gusztusban keddenként, 9-13 óra kö
zött ügyeletet tartunk.

A Budapesti Evangélikus Gimnáziu
mok Kollégiuma matematika szakos 
evangélikus nevelőtanárt vagy nevelő- 
tanárnőt keres 1995. aug. 20-i alkalma
zással.

Jelentkezés írásban, rövid önélet
rajzzal az alábbi címen: Gaál Jánosné 
ig. Budapesti Evangélikus Gimnáziu
mok Kollégiuma 1077 Budapest, Ró
zsák tere 1.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája július 9-én este: 
Imádkozzunk azokért a szabadult em
berekért, akik vissza akarnak illeszked
ni a társadalomba, hogy segítő karok 
egyengessék törekvésüket!

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén július 9-én du. 4 órakor

a II., Hidegkúti út 64. sz. alatti refor
mátus templomban Tamás Bertalan re
formátus lelkész tart előadást „Rend
kívüli változások a búrok és a zuluk 
földjén” címmel.

Dr. Galli István országos jogtaná
csos címe és telefonszáma megválto
zott. Cím: 1137 Budapest, Szent István 
kit. 18. III. 2. Telefon: 269-5393. Fax: 
269-5488.

A Kelenföldi gyülekezet egyházfit 
keres, házaspár jelentkezését is várjuk. 
Szolgálati lakást is biztosítunk. Munká- 
balépés ez év szeptember 15-én.

Jelentkezéseket kizárólag postai 
úton augusztus 25-ig kérünk a Lelkészi 
Hivatalba (1114 Bp. Bocskai u. 10).

Állványozás nélkül, hegymászótechniká
val vállalom templomtornyok falainak, 
süvegének festését, kőműves és bádogos 
javítását stb. Cím: Fodor Zoltán 7100 
Szekszárd, Zöldkert u. 18. X: 74-318-997.

Budai lakásba leinformálható középkorú, 
inteligens, ápolt nőt keresek házvezetőnői 
munkakörbe, egésznapos elfoglaltsággal. A 
háztartás teljes körű ellátásán túl a mun
kaidőben esetenként gyerekfelügyeletre is 
szükség van. A jelentkezést a munkakör betöl
tésére kézzel írott fényképes levélben kérem 
„Megbízhatóság” jeligére a szerkesztőségbe.

Idős személy gondozását, ápolását vállal
ja középkorú házaspár lakásért vagy házért 
Budapest területén. Tel.: 140-6912 vagy 
„Gondoskodás” jeligére a kiadóban.

Barátságos, tapasztalt, németül jól be
szélő nyugdíjas ápolónőt keres Német

országban (Schwarzwald) élő kedves idős 
házaspár. Jelentkezés: tel.: 166-0356, 161- 
2625.

Freundliche, gewissenhafte Kranken
schwester, Pensionärin, für liebevolle Be
treuung eines ä lteren  Ehepaares in 
Deutschland (Schwarzwald) gesucht. Gute 
Deutschkenntnisse Voraussetzung. Anfra
gen unter Tel.: 166-0356,161-2625.

Egytonnás, zárt kisteherautót veszek, le- 
vizsgázottat, 80 ezerig, evangélikus lelkész. 
Tblefon: 11-44-483.

E v a n g é l i k u s
É l e t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  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.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVARI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj: fél évre 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
m eg é s  nem adunk vissza!
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5. VASÁRNAP

ARA: 30 FT

_______________ Jaj azoknak,
akik rólad Istenem hallgatnak, 

mert bár beszélhetnének, 
de némák maradnak

Augustinus
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EGYHÁZI N APO K  HAM BURGBAN"A TARTALOMBÓL “

LELKÉSZIKTATÁS A SZOLNOKI 
GYÜLEKEZETBEN

BESZELNÜNK KELL A 
HOMOSZEXUALITÁSRÓL

REIMS -  GONDOLATOK A KATEDRÁLIS 
ELŐTT A pesthidegkúti épüld Nyugdíjasotthon alapkőletételének 

ünnepsége

M ire „m éltó" a m unkás?
Aki Hidegkútra látogatott, ész

re sem vehette azt a nagyszabású 
építkezést, amit egyházunk indí
to tt el -  a FÉBE Diakonissza 
Egyesülettel egyetértésben:

társaink gondját - ,  s közülük első
sorban azokét, akik az evangélium 
szolgálatában munkatársaink vol
tak. Fontos -  hangsúlyozta hogy 
szeretetszolgálatunk az „Úrnak

hittünk benne, hogy szeretetszol
gálatunknak egy újabb kis kövét 
a „SZEGELETKORE” építhet
jük!

Csizmazia Sándor

M ár jeleztük olvasóinknak, 
hogy a 26. német Egyházi Napokat 
idén június 14-18. között Ham
burgban tartották meg. A magyar 
ökumenikus küldöttségben egyhá
zunk sajtója is képviselve volt. Né
hány cikkben próbáljuk visszaadni 
a rendezvény képét, hangulatát, 
munkáját és eredményeit.

Először néhány külsőség, hogy 
lássuk az Egyházi Napok méreteit.

Mintegy 125 ezer résztvevőre 
számítottak az előzetes jelent
kezés szerint. Valószínű, hogy en
nél többen megfordultak a külön
böző üléseken, istentiszteleteken, 
bibliaórákon, az egész város terü
letén sok helyen rendezett ünnep
ségeken, szabadtéri alkalmakon. 
Kiszámították, hogy míg az 1993- 
ban Münchenben tartott hasonló 
rendezvényen a 30 év alattiak ará
nya 61% volt, most csupán 52%. 
Egy negyede volt 30-50 év között 
és 20% 50 év fölött. Még két

érdekes -  és jellemző -  adat: 1,8% 
volt a munkanélküliek aránya, míg 
a női résztvevők száma 56,7%.

Legközelebb beszámolunk majd 
a spirituális tartalomról. Most még 
arról, hogy negyed része a látoga
tóknak ezen programok miatt jött 
el, ezeket az alkalmakat keresték 
fel elsősorban és 20% volt azok 
aránya, akik a „lehetőségek pia
cán” („Markt der Möglichkeiten”) 
töltötték idejüket nézelődéssel, 
informálódással.

Két pavilon több szintjén beren
dezett olyan bemutató piac, ill. 
vásár volt, melyen különböző tar
tományi egyházak különböző 
egyesületei, intézményei mutatták 
be működésük célját. Itt találkoz
hattunk ismerősökkel is, a Gusztáv 
Adolf Segélyszerv mellett ott volt 
az erlangeni Luther Márton Szö
vetség kis csoportja, találkoztunk a 
herrnhutiakkal, akiknek a Losun- 
got, (az Útmutatót) köszönhetjük.

De voltak külföldi -  tengerentúli -  
bemutatók is, összekapcsolva a kü
lönböző missziói iskolák, szövetsé
gek tevékenységének sokágú ábrá
zolásával, Ebben a körben kapott 
helyet a magyar csoport kiállítása 
is. A mellékelt képek próbálják ér
zékeltetni, hogyan tudtuk a felada
tot megoldani. A lehetőségek pia
cát naponta 30-35 ezer ember jár
ta végig, közöttük sokan külföldre 
származott magyarok, -  Angliából 
is -  és sok érdeklődővel beszélget
tünk, akik már jártak hazánkban, 
ismerősek egy-egy vidéken.

Az Egyházi Napok nagy rend
ben folytak le, a rendezés szerve
zettségét mintegy 5000 segítő biz
tosította -  nagyobb részük cser
kész volt -  általában 16-20 évesek 
közül kerültek ki. Udvariasságuk
kal, tájékozottságukkal megnyer
ték a látogatók szeretetét.

Tóth-Szöllős M ihály
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„NYUGDÍJAS OTTHON” épül 
itt lelkészek és egyházi alkalma
zottak részére, a Hűvösvölgyi út 
193. sz. alatt.

Anyagi vonatkozásban is jelen
tős egyházunknak ez a vállalkozá
sa, de ennél sokkal fontosabb az 
emberséges gondoskodás, amire 
valóban „méltó” az egyházi szolgá
latban megfáradt szolgatárs. -  Mi
közben a „szociális hálót” -  sajnos 
-  gyakran szakadozni látjuk, ez az 
építkezés „jellé” lehet számunkra 
arra nézve, hogyan kellene saját 
erőből, saját áldozatból ezeknek a 
hiányoknak a reánk eső részét ki
pótolnunk. A mai, modem társa
dalmak korában értjük meg iga
zán: a Krisztus-hitből saijadó sze
retetszolgálat „nem megy ki a di
vatból”, nem lesz felesleges. Hi
szen az idős, megfáradt, magukra 
maradott emberek kiszolgáltatott
sága, segítségre szorultsága közis
mert. Köszönjük Istennek, hogy 
volt fülünk meghallani kiáltásukat, 
volt szemünk észrevenni sok egy
házi nyugdíjasunk tényleges ínsé
gét és volt szívünk könyörülni a rá
szorulón és tenni is érte valamit!

Ennél a munkánál a hálaadás
nak szép alkalma volt az ALAP- 
KŐLETÉTELI ÜNNEPSÉG. 
Szebik Imre püspök Péld 19,17 -  
„Aki könyörül a nincstelenen, az 
Úrnak ad kölcsön” -  alapján szólt 
egyházunk szeretetszolgálatának 
újabb gazdagodásáról. -  Szólt ar
ról a hitbeli elkötelezettségünkről, 
amivel fel kell vállalnunk ember

való szolgálat” legyen, hisz akkor 
kapja a legtöbbet, a legszakszerűb
ben és legemberségesebben a fele
barát, ha az „istentisztelet”!

Frenkl Róbert országos felügyelő 
köszöntő szavai -  ebben az építke
zésben -  egyházunk jövőképét eb
ben vázolta elénk: élni, gondos
kodni, szolgálni -  ezt jelzik ezek a 
most épülő falak. Hisz ez a Nyug
díjas Otthon már a jövő évezred 
számára is épül.

Azután Benczúr László  építész 
felolvasta az ALAPÍTÓ OKIRA
TOT, majd következett a „három 
kalapácsütés” . -  az ALAPKŐ 
LETÉTELE. -  Akik ott voltunk,

A FINNORSZÁGI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZ m eghívására május 24. és 
június S. között dr. Szabó Lajos teo 
lógiai tanár te tt látogatást F innor
szágban. Részt vett Vaasaban az Egy
házi Napok rendezvényein. Helsinki
ben az egyetem Teológiai Fakultásán 
találkozott a gyakorlati tanszék pro
fesszoraival, és kapcsolataink bővíté
séről folytatott beszélgetést. Markku 
Heikkilá tanszékvezetővel. Ö tnapos 
gyülekezetlátogatói program  során a 
lovisai gyülekezet és a  környék életé
vel nyüt alkalom a  m egismerkedésre 
Veli-Matti Hynninen lelkész vezeté
sével. A  látogatás során többször volt 
lehetőség Simo Huhta főtitkárral és 
Paavo Kettunen egykori ösztöndíja
sunkkal a  Finnországi Evangélikus 
Egyház életéről és kapcsolatainkról 
testvéri beszélgetést folytatni.

Hogyan éljük meg keresztyénségünket konfliktus helyzetekben?
A u g u sztu s 2 1 -2 7 . k ö z ö tt K ecs

k em éten  ökum enikus konferencia  lesz 
ezzel a  cím m el: „A  keresztyén  h it és az 
em beri ellenségeskedés.” A  k o n feren 
cia szervezői a  M agyarországi R óm ai 
K atolikus Püspökkari K onferencia  és a 
M agyarországi Egyházak Ö kum enikus 
Tknácsa. A  m eghívo ttak  k ö zö tt zöm 
m el k özép-kele t-eu rópai keresztyének 
lesznek , d e  részvéte lükkel és anya
giakkal tám o g atják  az am erikai és nyu
g a t-eu ró p ai egyházak is.

„A  rész tvevők  k o ru n k  szociális fe 
szü ltsége i k ö z ö tt v égzendő  gyógyító 
szo lg á la tró l fo g n ak  eszm ecseré t foly
ta tn i. Egy ilyen  ök u m en ik u s szo lgála t 
sü rg e tő  szükségessségét a ligha le h e t 
e ltú lo zn i. A  h id eg h áb o rú  kem ény  id e 
o lóg ia i, k a to n a i és p o litik a i k o n fro n 
tác ió ja  ugyan m egszűn t, d e  helyébe 
ú j, -  n é h a  n ag y o n is  ré g i -  e lle n 

ség esk ed ések  je len tk ezn ek , m elyek a 
tá r s a d a lo m  s z e rk e z e té t  g y ak ran  
e tn ik a i, k u ltu rá lis  és vallási v o n alak  
m e n té n  té p ik  szét. A  k o ráb b i Ju g o - ' 
sz láv iáb an  feg y v eres k o n flik tu so k , 
v é re s  h á b o rú s  cse lek m én y ek  p u sz 
títják  a 'n é p e t  é s  az  o rszág  fö ld jé t. 
M ás o rs z á g o k b a n  is fe sz ü ltsé g e k  
tá m ad n ak  olyan n ép e k  k ö zö tt, m elyek  
év ezred ek en  á t  eg y ü tt é ltek , é s  m ost 
egym ás e lle n  fo rd u ln ak . N em  id e 
g e n e k  e z e k  a  p ro b lé m á k  N y u g a t- 
E u ró p a  szám ára  sem , m elynek  e rő s  
n é p v á n d o rlá s sa l k e ll sze m b e sü ln ie  
D é lrő l és K e le trő l, A m erik a  szám ára  
sem , am ely  á llan d ó  fa ji é s  e tn ik a i fe 
sz ü ltsé g e k k e l k ü szk ö d ik . O ly an  
k e re sz ty én ek e t k ív án u n k  összeh ívn i -  
fő leg  K ö zép - é s  K e le t-E u ró p á b ó l, 
a kik ezek  k ö zö tt az  e llen ség esk ed ések  
k ö z ö tt  é ln e k  és  d o lg o z n a k : gyü

le k e z e ti-  é s  eg y h á z ta g o k a t, le l
k észeket, egyházi v eze tő k e t és aka
d ém ik u so k a t m in d en  fe lek eze tb ő l és 
n ép b ő l, hogy ta n u ljan ak  egym ástól és 
eg yü tt k e ré ssék  azo k a t a  m ódokat, 
ahogy a  k e resz ty én  b izonyság téte l és 
sz o lg á la t a  v ilág n ak  eb b e n  a té r 
ség éb en  m in d en  sz in ten  m egvalósít
h a tó ” -  o lvassuk  az  e lőkészítő  ira t
b an .

M integy 120 m eghívott m ellett 80 
m egfigyelőt is várnak. A  konfliktusok 
ren d ezéséb en  -  úgy látszik -  állam ok 
és szövetségek csődöt m ondtak , ezért 
m ég  nagyobb az egyházak felelőssége. 
E lő a d ó k k é n t olyan szem élyeket 
k é m e k  fel, akik em ocionálisan nem  
é rin te tte k  a  konfliktusokban. A  kon
ferencia  m unkájára, eredm ényeire 
an n ak  idején lapunk hasábjain vissza
té rü n k . T.

Az egyházak nemzetünk lelki egészségéért
Figyelemre méltó -  s remélhe

tően eredményes -  kezdeménye
zés indult 1994 őszén. A kormány
zat úgy döntött, hogy fokozott fi
gyelmet fordít a társadalom lelki 
egészségének javítására. Ennek 
érdekében dr. Veér András főigaz
gató főorvos személyében minisz
teri biztost nevezett ki mentálhigi
énés programok megvalósítására. 
A feladat elvégzésére felállított 
programiroda április 12-én egész 
napos fórumot rendezett. Ekkorra 
már kirajzolódtak a főbb munka- 
területek, s ezekre külön szekciók 
alakultak.

Nyilvánvalóvá vált az is, hogy az 
egyházak mennyit tesznek nemcsak 
a bajbajutottak megsegítésére, ha
nem elsősorban az emberek lelki 
egészségének fejlesztéséért, a kö
zösségi szellem ápolásáért minden
napi lelkipásztori tevékenységük 
során, valamint speciális szerveze
teken, intézményeken keresztül.

A fórum Egyház és mentálhigié
né nevű szekciójába több mint fél
száz személy kapott meghívást a 
különböző magyarországi egyhá
zakból, felekezetekből és vallási 
közösségekből. A  szekció első ple
náris ülésén megerősítést nyert, 
hogy az egyházak már lelkipászto

ri alaptevékenységükkel is tevéke
nyen hozzájárulnak a társadalmi 
méretű lelki egészségvédelemhez 
és egészségmegőrzéshez; nem szer
vezhető tehát országos mentálhi
giénés program az egyházak aktív 
részvétele nélkül. Az egyházak 
mint értéket hordozó és közvetítő, 
közösséget formáló és megtartó in
tézmények nagymértékben szolgál
ják a nemzet lelki egészségét.

A  szekciónak igen rövid idő állt 
rendelkezésére ahhoz, hogy konk
rétan is számbavegye az egyházak
ban folyó munkát, és június köze
péig olyan program ot állítson 
össze, amely megjelenhet a lakos
ság egészségi állapotáról szóló, 
szeptemberre tervezett parlamenti 
vitanapon is. A  terv kidolgozására 
a szekció munkacsoportokat állí
tott fel. Gyors felmérést készítet
tek arról, hogy jelenleg hol, milyen 
mentálhigiénés tevékenység folyik, 
milyen terveik vannak a jövőre cél
jaik megvalósításához, milyen 
anyagi erőforrások állnak rendel
kezésre, s milyen anyagi támoga
tásra van szükségük. A  kérdőív 
mintegy félezer címre jutott el, de 
különböző közösségektől és mű
helyektől végül összesen 816 vá
lasz érkezett. A válaszadók mint

egy fele a katolikus egyházhoz, 
egytizede a református, valamivel 
kevesebb az evangélikus egyház
hoz tartozik. A  zsidó hitközségek 
1%-kal képviseltetik magukat, az 
egyéb egyházak és egyházi közös
ségek viszont csaknem negyedét 
teszik ki a válaszoknak.

A  válaszok csak megerősítették 
a szekciónak azt a meggyőződését, 
hogy az egyházakon belül igen sok 
olyan tevékenység folyik, amely az 
országos mentálhigiénés program 
keretébe tartozik, s amely a lelki 
betegségek megelőzésére irányuló 
programokon túl minden olyan te
vékenységet magába foglal, amely 
az emberi élet minőségét javítja. A 
hívő számára a közösségi tevé
kenység a saját és mások személyi
ségét kibontakoztató eszköz, a 
gyülekezetben lévő emberi kap
csolatok, személyesség és intimitás 
növeli az egyén stabilitását.

A tevékenységi területek három 
főbb csoportba oszthatók:

1. A  segítők segítésére, képzésére 
irányuló részprogramok: segítő hi- 
vatású szakembereket, illetve segí
tő csoportot vezető laikusokat fel
készítő-továbbképző programok, 
amelyek a résztvevőket alkalma

sabbá teszik segítő tevékenységük 
ellátására.

2. A  közösségi támogató hálóza
tot fejlesztő részprogramok ösztön
zik a már meglévő spontán támo
gatások hálózatát és a segítő cso
portok fejlődését, elősegítik az új, 
spontán vagy szervezett kezdemé
nyezéseket.

3. A  különösen veszélyeztetett 
csoportokra irányuló részprogramok 
átmenetileg vagy tartósan beteg 
vagy veszélyeztetett személyeket 
és csoportokat támogatnak, álla
potuk javítására és beilleszkedé
sük segítésére törekszenek.

Nyilvánvaló, hogy a sietve elvég
zett felmérés nem tükrözheti a tel
jes magyar valóságot. Bizonyára 
sok olyan egyházi szervezet, intéz
mény működik eredményesen, 
amelynek tevékenységét a befutott 
adatok nem tartalmazzák. A fenti 
három tevékenységi terület mégis 
meghatározónak mondható. S el
igazító lehet az az adat is, hogy a 
felmérésben szereplő egyházi in
tézmények, szervezetek évi teljes 
anyagi forrásigénye mintegy más
fél milliárd forint, s ennek csak
nem felét maguk az intézmények, 
illetve egyházaik fedezik. Ha a 
mentálhigiénés korpiányprogram 
tehát az e‘gész társadalmat kívánja 
átfogni, s minden értékes erő 
összefogására törekszik, akkor

mindenképpen kívánatos, hogy leg
alább 700-800 millió forintot bizto
sítson az egyházak mentálhigiénés 
programjainak támogatására.

Mivel az egyházi intézmények bi
zonyos területeken kiterjedt tevé
kenységet folytatnak (pl. ifjúsági 
közösségépítés) a lelki egészség 
megőrzése érdekében, és egyidejű
leg a mentálhigiénés munkában 
specifikumokat is mutatnak (pl. 
egyidejűleg és egy színtéren jelenlé
vő intézményes és nem professzio
nális segítségnyújtás), mindenkép
pen fontos lenne néhány területen 
lehetőséget teremteni kifejezetten 
egyházi mentálhigiénés pályázatok 
benyújtására. Ezeket a pályázato
kat az egyházak és a szakma által 
egyaránt elfogadott szakemberek
ből álló kuratórium bírálná el.

A magyarországi egyházak, fele
kezetek és vallási közösségek veze
tői kinyilvánították egyetértésüket 
az egyházi szekció által a Mentál
higiénés Programirodához beter
jesztett javaslattal, s egyben jelez
ték, hogy ha e javaslat -  az orszá
gos mentálhigiénés program kere
tén belül -  parlamenti támogatás
ra talál, akkor az egyházi, vallási 
közösségek, azok intézményei és 
szervezetei hatékonyabban hozzá 
tudnak járulni a hazai mentálhi
giénés helyzet javulásához.

Budapest, 1995. június 12.
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Más állat aligha bírná ki ezt a hihetetlen 
próbatételt, de a „sivatag h^jói”, a tevék 
képesek napokig ballagni a kietlen, száraz 
sivatagban, míg terhüket elviszik a célhoz, 
oázistól oázisig.
A kitartás titka, hogy rengeteg vizet tudnak 
tartalékolni testükben. A vándorlás során 
ebből a tartalékból élnek.

Istenem!
Mint tiszta, éltető vizet, úgy zárom szívembe 
igédet: tanító, biztató, vigasztaló szavaidat, 
hogy erőt adjon a mindennapok vándordíjain. 
Köszönöm Uram, e belső tartalékokat!

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

Olivér kipucolja a tyúkólat
„Olivér, igazán kipucolhatnád a piros ládikódat”, 

mondja anya. „Már úgy teli van, hogy be se lehet 
csukni ”

„Jó”, válaszol Olivér. „Csak előbb átszaladok kicsit 
Lomhái nénihez. ”

Lomhái néni a szomszédban lakik Elég idős, és már 
nem is lát jól. A  háza mögött, az udvarban van egy tyúk
ól, egy fekete-fehér kakassal és hét tiszta fehér tyúkkal

„Lomhái néni, nem lenne itt az ideje megint kipucol
ni a tyúkólat?” -  kérdezi Olivér. „De bizony ki kéne pu
colni,” válaszolja Lomhái néni. „De egymagám sose 
lennék rá képes. ”„Majd én segítek”-  ajánlkozik Olivér.

Olivér még sose látott ilyen koszos tyúkólat. A  piszok 
mindent befed: a falakat, a létrát és a padlást. A  szalma 
is büdös. Olivér felpakolja a talicskára. Négy talicska 
szalmát visz ki az ólból. Azután egy lapáttal a falról és a 
padlóról kaparja le a piszkot. Lomhái néni az ablakot 
pucolja, és lemossa az ajtót. A  tyúkok izgatottan rebben
nek hol ide, hol oda. Nem szokták a takarítást. A  feke
te-fehér kakas újra meg újra Olivér lába után kap. Oli
vér liheg és izzad, Lomhái néni dünnyögve vakargatja a 
hátát. „Ez aztán egy munka!” mondja. „Ez tényleg egy”, 
mondja Olivér.

Végre ismét tiszta az ól. A  tyúkok a létrán tolakodnak, 
a fekete-fehér kakas véraláfutásos szemekkel sandít Oli
vér lába után. Olivér elköszön. Tetőtől talpig piszkos, iz
zadt hajába fehér és fekete tollak ragadtak A z utcán a 
szőke Szabinával találkozik, a kilences házból.

„Na szia, te aztán jól nézel ki!” mondja Szabina.
„Kipucoltam a Lomhái féle tyúkólat!” válaszol Oli

vér.
„Őrület”, mondja Szabina. „Egyedül?”
„Majdnem”, mondja Olivér.
Amikor hazaér, édesanyja jó l megnézi, megragadja és 

behúzza a fürdőszobába. Különösebb kéraezősködés 
nélkül bedugja Olivért a kádba. ,„A hajamat ne!” kiabál 
Olivér. „Hagyd benne a tollakat!” De anya a haját is 
megmossa.

„Tudod”, mondja Olivér, „segítenem kellett neki. 
Szörnyen nehéz volt. A z egész tyúkólat... Borzasztó fá- 
radttWgyok -  A k is  piros ladikot majd holnap pucolom 
ki.”

Az ágyban Olivér a Jóistent szólítja: „Itt vagy?” Majd 
hallgat, egészen csendben, hogy hallhassa, mit válaszol 
a Jóisten.

„Igen”, mondja a Jóisten, „itt vagyok ”
,„A kis piros ládám.. ”, mondja Olivér, „ki kellett volna 

pucolnom. Kiválogatni az üveggolyókat, mindet, az 
enyémeket és azokat is, amelyeket kölcsönbe kaptam. 
Egy szép nagyot odaígértem a Ferkónak, mert megen
gedte, hogy menjek a biciklijével. És a Renáta néninek 
elkezdett rajzom is a ládában van, egy madárfészek fió
kákkal. Ezt kérte tőlem szülinapjára. A  születésnap már 
elmúlt, de Renáta néni még mindig szeretné a rajzot! 
Meg ott van Zsófi levele is, aminek olyan fura a vége: 
ÖRÖKKE TIÉD, én meg nem tudom, mit válaszoljak... 
Na meg sok kacat, ki tudja mi minden előkerül, ha egy
szer kitakarítom!”

„Kemény munka”, mondja a Jóisten. „De most már

készítettél egy pontos listát, hogy mi mindent kell majd 
csinálnod. ”

„Tyúkólat takarítani százszor izgalmasabb”, mondja 
Olivér. „Tudom, tudom”, mondja a Jóisten. „De most 
már aludj jó l ”

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Készíts keresztrejtvényt!

A feladat a mellékelt 4x7-es négyzethálóban egy 
keresztrejtvényt készíteni. A meghatározásokat 
összekeverve közlöm. A kérdésekre adott válaszok
ban megkapod a szavakat, amiket el kell helyezned a 
hálóban a megfelelő helyre. Figyelj arra, hogy a sza
vakat vízszintes és függőleges irányban is be lehet ír
ni! Öt fekete kockát is a helyére kell tenned. Bekül
dendő az elkészített, kitöltött keresztrejtvény. A meg
fejtést a lap dátumát követő keddig add postára!

A meghatározások -  összekeverve -  a következők: 
Vámszedő, aki Jézus tanítványa lett * más néven Pál 

* Sét édesanyja * próféta, Aháb király kortársa * „bol
hamozdulat” * lap a magyar kártyában * Timóteus csa
ládja ebben a hegyvidéki kisvárosban élt * így kezdődik 
Elizeus próféta szolgájának a neve * római négyes * ... 
kereső,... bérlet, és játszó... is van.

Humorzsák
Peti panaszkodik:
-  Tisztelendő bácsi! A z édesapám szinte mindennap 

megver!
-  Hidd el, fiam, hogy a szülők mindig szerétéiből fé 

nyűének.
-  Elhiszem -  ismeri el Péter de ilyen sok szeretetet 

mégsem érdemiek meg!
*

A  lelkész meglátogatta az óvodát, és megkérdezte az 
egyik kicsit:

-  Tudod, ki vagyok én?
-  Persze! Te vagy a templomban a bemondó!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

F I A T A L O

Mindennap áldalak téged, 
dicsérem nevedet örökkön örökké.
Ez a nyári nap jóságod csodájával van tele, 
teremtésed fényében örvendezem.
Felébresztetted szívem a közönyből és hálátlanságból. 
Áldásod nyomait látom, tudom, kegyelmes vagy!

Mindennap áldalak téged, 
dicsérem nevedet örökkön örökké.
Számba adod Szavad, nem engeded, hogy ürességbe 
hangozzanak.
Szívemet közelségeddel töltőd meg,
és hagyod, hogy én is egy hang legyek a földről hozzád
szálló dicséret kórusában.

Mindennap áldalak téged, 
dicsérem nevedet örökkön örökké.
Elvetted szívem félelmét, boldogan járhatom utamat.
Nem elrejtőző Isten vagy: megnyitottad számunkra a 
menny kapuját.
Szívem magasztaló énekében az örökkévalóság lehellete 
leng.
Mindennap áldalak téged, 
dicsérem nevedet örökkön örökké.

K N A K

Születésed napján 
meggyújtották életed kanócát. 
Megjöttél, égsz majd elmész.
Am i szeretet volt benned, 
az világít és megmarad.
A többi: semmiség.

(Alban Herbach)

CSODA VAR!
az őszi eső, mint a tavaszi eső, 
mely megáztatja a földet!

A reménykedő nem szégyenül 
meg .

Az imádság eljut a címzetthez 
A válasz időben érkezik 
Neked csak észre kell venni 
Nem várni a Csodát, hanem 

keresni, tenni.
A  csoda minden életben rej

tőzködik, de hogy meglátod-e a 
számodra készítettet, az tőled 
függ. Ha már megtaláltad, őrizd, 
hiszen attól fogva felelős vagy érte. 
S őrizd az örömöt, amelyet éreztél, 
mikor felfedezted. Ez az öröm, ha 
nem engeded elszálni, elkísér té
ged, beléd olvad, eggyé lesz veled. 
Bár megfoghatatlan, mégis érzed 
majd, hogy betölt, hogy jelen van, 
sokszorozódik, fejlődik, növekszik. 

Örömöd és Csodád eggyé vál

nak veled, és ha rádnéz a Csoda
tévő, láthatja majd, hogy felfedez
ted a teljességet, amit neked 
ajándékozott: Őt magát, aki kez
dettől veled, benned volt.

Oszd meg a Csodát, az örömö
det és a Csodatevő határtalan sze- 
retetét, add tovább, és nem félj at
tól, hogy elveszted őket, hiszen 
továbbadva sokasodik a rátalálás 
öröme, és nem fogy el soha az át
ölelő szeretet.

Tanuld és tanítsd meg másokkal 
is: „A világ az öröm ezer formáját 
kínálja, de ezek alapjában véve 
mind egyet jelentenek: a szeretni 
tudás örömét.” Ne válj csodát! Ne 
várd, hiszen már meg is érkezett. 
Nyisd ki a szemed -  látni fogod. 
Nyújtsd ki a kezed -  Ő beléd 
kapaszkodik. Láthatóvá és tapint- 
hatóvá válik álmod, örömöd, cso
dád. A teljesség csodája beléd köl
tözik. Zs. Adél

Körbenézek

„Ne várj csodát! M ert a csodá
latos ígéret teljesül anélkül, hogy 
csoda történne. Bontsd szét sze
mélyedet, és beléd tódul a világ. 
Bontsd szét a személyeddé vált 
világot, és beléd tódul a teljes
ség.”

A  teljesség csodája, hogy bár 
óriási, határtalan, mégis, ha befelé 
figyelsz, felfedezheted, hogy ben
ned van. Benned, akinek ta
pintható határai vannak, benned 
és minden emberben, akinek ki
terjedése láthatóan véges. Hogyan 
fér el mégis a teljesség benned, 
körülhatárolt emberben? A csoda 
te magad vagy, ha beléd költözik a 
teljesség, ha felfedezed a benned 
lakó Isten-arcot; ha észreveszed, 
hogy tested-lelked összhangja, 
pontos működése és gondolataid 
szárnyalása mind-mind a Teremtő 
formázó kezeinek nyomát viseli.

Fedezd fel a csodát, ismerd meg 
a Csodatevőt!

„Áll valaki az út mentén 
karja egyenesen kinyújtva, 
mintha keresztre feszítették 

volna .
Tenyere behorpadva 
mintha szögek m arták volna 

húsát
-  stoppol -
Helyet kér magának rohanó 

életekben.
Kevesen veszik fel.”
A Csoda áll és vár rád. Vár arra, 

hogy felfedezd, hogy észrevedd. S 
te talán keresed, talán már kutat
nak a szemeid, figyel a szíved: hol 
lehet? A kereső találni fog, ti is 
egymásra találtok: te és a Csoda. 
Ha nem rögtön veszed észre, ha 
nem azonnal talál egymásra a te
kintetetek, akkor se add fel! Hi
szen eljövetele biztos, mint a haj
nalhasadás! Eljön hozzánk, mint

Szomorú emberek mindenüttt. sehol 
egy mosoly, jókedvű tekintet. Az ég 
szürke, csupa felhő, még a nap is elbújt. 
Megijedt a hidegtől. Nem attól a 
hidegtől, amit a hőmérő mutat, ugyan! 
Hiszen a télben benne lüktet nemcsak a 
halál, a természet pihenése, hanem a 
reménység is: egyszer tavasz lesz, napsu
garakkal, virágzó fákkal, hűs széllel.

A szív hidege, az emberek bensőjéből 
áradó hideg fagyosabb, mint a téli 
havazás, a mínusz fokok. Ijesztő; s nem
csak a nap bújik el a felhők mögé 
félelmében a levegő is megfagy. Szinte 
szilárddá válik a közeg ember és ember 
között, kemény lesz, éles, és minden 
közeledd lépés ütközést okoz, fáj. Ez már 
így marad örökké? -  hangzik a kétség- 
beesett kérdés valahonnan.

Csend. Lüktető némaság, kusza gon
dolatok Tényleg, muszáj, hogy mindig tél 
legyen? Nem lehetne változtatni? Hiszen 
a fagyok után egyszer olvadásnak kell kö

vetkezni, a hideget felyáltja a langyos 
napsütés, a sötétből egyszercsak 
megszületik a fény. Ez a rend, így kell 
történnie.

Hogy a jégcsap mikor kezd el csöpög
ni, és mikor bújik ki az első tavaszt-hirde- 
tő hóvirág, ez rajtad múlik. Igen, egyedül 
rajtad. A szürkéskék felhőket bíztató te
kinteted fújja el, az első rügyek moso
lyodtól pattannak ki, a napot is előcsalja 
barátodat hívó kiáltásod.

Ihvaszt egyedül te tudsz varázsolni 
örömöddel. A kép kész van, de neked 
marad a színezés feladata. A festék is te 
magad vagy, benned van minden szín: a 
nyugalom kékje, a születés zöldje, a vilá
gosság fehére, a szeretet és az öröm 
vöröse, a bizalom ragyogó sárgája.

Fedezd fel színeid, örömöd árnyala
tait, fesd meg életed tavaszképét! S ha 
kész vagy? add tovább az ecsetet!

Zs. Adél

„Szeretném, ha ilyen nagy szeretetben továbbra is összefognánk”-  
mondták tíz esztendeje a MÁTRAY-HÁZ lakói -

A z egész néha olyan, m int egy mese... Volt egyszer egy 
fiatal házaspár, az asszony agrármérnök-tanár, a férj ál
latorvos. Nagy szorgalommal és szép álmokkal indultak 
az életnek Kisleányuk születése után az anya súlyos be
teg lett. Egészségi állapota, ágyhoz kötöttsége nem tette 
lehetővé választott hivatása folytatását. Minden erejét 
összeszedve, hogy kezét, ujjait mozgásba hozza, kézi
munkázni, hímezni kezdett. Kézimunkakönyveket ta- 
nulmányozgatott, mintákat nézegetett. Nemcsak gyakor
latilag sajátította el a népi hímzést, elméletileg is: megis
merte történetét, kialakulását, változatait. Férje megsze
rezte a szükséges munkaeszközöket és fáradhatatlanul 
dolgozott, tervezett, válogatta a színeket, fonalakat. így 
kezdődött... Tudta, jó  ideig félre kell tennie egyetemi dip
lomáját. Közben választott új munkájában művészi fo 

kot ért el; már mint népművész, tanítani is kezdett. Vizs
gák elismerések közepette és családja aggódó szeretete, 
figyelme kíséretében -  kisleányuk mellett egy mozgássé
rült kislányt örökbefogadtak -, egészségi állapota javul
ni kezdett.

A  kézimunka szeretetét -  mely néki annyi örömet 
szerzett -  másokkal is meg akarta ismertetni. 1980-ban 
a főhivatású agrármérnök a népi hímzés szakágban 
szakkörvezetői képesítést szerzett. Szakkörökben tanít. 
1984-ben áttért a nagyértékű vert csipke művelésére -  
amit a múltban is kevesen tudtak elsajátítani, művészi 
szinten készíteni. Budapesten és Pozsonyban megkereste 
a szakma öregeit, hogy tőlük sajátítsa el a csipkeverést. 
Múzeumokban gyűjti a mintákat, azokat feldolgozza. 
Ezzel a tudomány számára is jelentős szolgálatot tett. 
Közben gyakorolt, forgatta az orsókat, cserélgette és a 
csipkeverő párnán kezdett kialakulni az első mintai. így 
kezdődött... (Barátságunk is ezzel kezdődött. Édes
anyám is még középiskolás korában sajátította el a csip
keverés ritka szép művészetét és az ő  szép munkáit is be
mutatta Magdi a Várban rendezett laállításán. Ritka 
ügyességével, ízlésével M á t r a y  M a g d a  ezen a téren is 
országos sikereket ért el. Nagy tehetségéről tanúskodó 
művészi munkáival pályázatokat nyert, 1889-ben elnyer
te a „népi iparművész” címet. Itt sem tudott azonban 
egyéni eredményével megelégedni: örömét, felfedezését 
másokkal is meg akarta osztani. Szerte az országban 
szervezte a csipkeverő köröket! A  hazai érdeklődőkön 
kívül pl. a zalaegerszegi néprajzi nyári egyetemen külföl
di hallgatói is voltak Aztán legnagyobb örömére meg
kezdődhettek Bábolnán, M a k o v e c z  I m r e  tervezte 
szép házukban a csipkeverő-továbbképzések Nyaranta 
20-30 fiatal és idős kézimunkát szerető résztvevő ismer
kedett a verőfácskákkal alakuló, művészi csipkevariá
ciók készítésével. A  tanfolyam ideje alatt arról is gondos
kodtak a háziak hogy más területek népművészeinek 
munkája is bemutatására kerüljön. A  kitűnő szakmai 
előadások sem maradtak el.

Szerencsém volt néhány táboron látogatóként részt

venni. Feledhetetlen, szép, tanulságos napok voltak Jó 
volt látni e résztvevők tanulni vágyó együttesét s az esti 
messze világító, dalos tábortüzeket, vagy a szalonnasütés 
vidám perceit. A z idei M e g h í v ó  a M á t r a y - H á z  
10. egyben  u t o l s ó  k i á l l í t á s á r a  i n v i t á l t a  a 
v e n d é g e k e t .  S n o p p e r  Z s u z s a n n a  belsőépítész, 
iparművész bútorait, M u n k á c s i  T i b o r  iparművész 
textiljeit, Végh Á k o s  népi iparművész kerámiáit m u
tatták be.

Fáradságos, szép tíz év volt. Ahogy a M ATRAY-HAZ 
vendégkönyvébe írta egy résztvevő: „ S z í v é t  m e l e n 
g e t ő  érzé s ,  hogy találkozhattam olyan házaspárral, 
akik ennyit áldoznak a művészetért, a kultúráért. Cso
dálatra méltó az a művészetbe vetett hit, melyet ebben az 
otthonban láttam. Remélem, hogy lelkes együttesük su
gárzása sok embernek nyújt örömet és hitet az élet szép
ségéhez. ”

-  E Z T  AKARTUK! -  mondta M a g d i  legutóbbi be
szélgetésünk alkalmával. A  mese tovább folytatódik! 
Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Házban ren
dezett hetedik csipkehéten, a jeles csipkekészítő és népi 
iparművészek kiállításán -  amikor először mutatták be 
együtt a halasi varrott és a magyarországi vert csipkét -  
M á t r a y  M a g d o l n a ,  a C s i p k e k é s z í t ő k  O r 
s z á g o s  E g y e s ü l e t é n e k  e l n ö k e  b e j e l e n t e t t e ,  
h o g y  a B á b o l n a i  M á t r a y  H á z  K f t .  A r a n y 
c s i p k e  d í j a t  a l a p í t o t t  h a z a i  és k ü l f ö l d i  
m e s t e r e k  m u n k á i n a k  e l i s m e r é s é r e .  A  díjat 
első alkalommal 1996-ban adják ki, utána kétévenként.

ím e egy evangélikus család élete -  példamutató élete 
napjainkban.

Sebeiken Pálma

Bábszínház Piliscsabán
-M egjö tt Mária óvó néni! -  

hangzott a kiáltás a piliscsabai 
Bétnel Otthon udvarán.

- É s  az óvodások is jönnek 
már? De mi még csak most ál
lítjuk fel a paravánt.

Miközben Abaffy Zsuzsa ta
nárnő a kapuhoz ért, már nyug

tatta is a gyerekeket, hogy az óvó néni csak egyedül 
jött azért, hogy velünk és a munkánkkal ismerkedjen, 
az ovisok csak egy óra múlva jönnek.

Miközben szívformát válogattunk az Evangélikus 
Bábszínház Egyesület szemléletes emblémája közé, be 
is mutatkozott a 15 gyerek, akik a Deák téri Gimnázi
um I. osztályos tanulói és bábcsoportjuk a Csipkebokor 
nevet kapta. Néhány hónapja gyakorolják a bábos mes
terséget és próbákat, előadásokat a kőbányai gyüleke
zet Kápolna u. 14. sz. alatti színpadján tarthatnak.

Most, június 12—18-ig azért költöztek a konferen- 
ciázók birodalmába, hogy Zsuzsa tanárnő vezetésével 
és 4-5, a Bábszínház Egyesületet pártoló felnőtt segít
ségével felkészüljenek Eszter királyné történetének 
eljátszásával a következő évadra.

Június 15-én a Kápolna Színpadon már bemutatott 
darabbal, Száraz György Furfangos Péterével várták a 
helybeli 5 óvodából a gyerekeket, akik felnőtt kísé
rőkkel százan jöttek a ritka eseményre. Az előadás 
után bátran ismerkedtek a szereplőkkel, valamint sa
ját készítésű bábjaikkal és a nyakukba akasztott emb
lémával vidáman búcsúzkodtak, azzal a kéréssel, hogy 
máskor is várják a bábosokat.

Délután a gyerekek sétálni, játszani mehettek, de 
vezetőjük nem lazíthatott, mert terveiről faggattam, 
amelyeket fáradtságát leküzdve nagy reménységgel 
ismertetett. A kőbányai gyülekezetből szerveződött 
„Parányi bábcsoport tagjaival Albertirsán táboroznak 
augusztus 11—18-ig, novemberben Nagybörzsönyben 
lépnek fel.

Szeptember 16-án indul az évad a Kápolna színpa
don, szombatonkénti előadásokkal. Karácsonyra terve
zik Tolsztoj Panov Apó című novellájának adaptációját. 
Majd az 1996. február 18-20-ra tervezett Országos 
Templomi Bábosok Thlálkozóján vesznek részt. Bekap
csolódik a kőbányai hittanos gyerekek csoportja is, 
akikkel a pünkösdi alkalommal az .Angyalbárányok” 
legendát játszották el, szívbéü gyönyörűségünkre.

Miközben már az Eszter darab délutáni olvasópró
bája és díszleteinek tervezése folyt, elköszöntem tő
lük. Kívánok nekik az előkészületek folyamán testi
lelki épülést, jó tanulást és elmélyülést a hitmélyítő 
feladatvállalásban. Hesp Edéné

ny. óvónő
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L elkésziktatás a szolnoki gyülekezetben Hírek Nyíregyházáról
Ö rö m te lje s  ü n n e p i e se m é n y re  ke^ 

'ü lt so r  a  szo ln o k i ev an g é lik u s  gyü le
k e z e tb e n  1995. jú n iu s  10-én  egy kel- 
em es k o ra  n y ári szo m b a t d é lu tá n .

Bácsi Jánost, a  g y ü lek ez e t kö zg y ű 
lé se  a  k ö z e lm ú ltb a n  m eg v á la sz to tt 
e lk é sz é t Halasy Endre a C so n g rád - 
Izo ln o k i e v an g é lik u s  egyházm egye  
e sp e re se  b e n ső sé g e s  ü n n e p i is ten - 
t i s z te le t  k e r e té b e n  ik ta t ta  b e  
la ró k u s le lk é sz i tisz tség éb e . Á ta d ta  a  
.zo lnok i g y ü lek ez e t d íjlev e lé t, m a jd  
az  ősi k o n firm a  e lé n e k lé se  k ö v e tk e 
ze tt, a  je le n lé v ő  le lk é szek  eg y en k én 
ti á ld á sa  u tá n .

E z e k  u tá n  eg y h ázk ö zség i közgyű
lés k ö v e tk e z e tt, az  it t  e lh a n g z o tta k a t 
ü n n e p i jeg y ző k ö n y v b e  fo g la lták .

H a la sy  E n d re  e sp e re s  rö v id  m eg 
n y itó ja  u tá n , dr. Münich Béla gyü le
k e z e ti fe lü g y elő  is m e r te tte  a  le lk é sz 
v á la sz tá s  e lő zm én y e it, é s  tö r té n e té t .  
B ácsi J á n o s  n e m  ism e re tle n  a  szo l
n o k i g y ü le k e z e tb e n , h iszen  n é h a i Fo
dor Ottmár e sp e re s  g y ü lek eze ti le l
k ész  e lh a lá lo z á sa  fo ly tán  a  g y ü lek e
z e t  le lk é sz i á llá s a  m e g ü r e s e d e t t ,  
m a jd  a  g y ü le k e z e té t az  egyházm egye  
e sp e re se  g o n d o z ta  á tm e n e ti le g  tö b b  
m in t egy évig  h ű ség g e l, b e c sü le tte l, 
s z e re te t te l .  A  g y ü lek ez e t p re s b ité r iu 
m a  az  e g y h á z k e rü le t p ü sp ö k é n e k  se 
g ítsé g é t k é r te , ak i B ácsi J á n o s t a  
szo ln o k i g y ü le k e z e tb e n  tö r té n t  fe l
a v a tá sa  u tá n  a  g y ü le k e z e tb e  k ü ld te  
sz o lg á la tra , 1992. o k tó b e ré tő l .  A z  a z 
ó ta  e lte lt  id ő b e n  b iz o n y íto tta , hogy 
ö n á lló  p a ró k u s i t isz tsé g re  is a lk a l
m as, a  k e llő  g y ak o rla ti id ő t le tö l tö t
te , a  g y ü le k e z e t é s  a  le lk é sz  eg y m ás
ra  ta lá lt ,  k e ll a  f ia ta l e rő  a  nag y  s z ó r
v á n y b a n  é lő  h ív ek  ö sszeg y ű jté sé re  é s  
le lk i g o n d o z á sá ra . E z e k  u tá n  a  k ö 
sz ö n té se k re  k e rü l t  so r . Halasi László 
ev. le lk ész  M ed g y eseg y h ázá ró l, Tóth 
Attila e v an g é lik u s  le lk é sz  az  eg y h áz
m eg y e  leg n ag y o b b  g y ü le k e z e té b ő l a  
s a já t ta p a s z ta la ta i t  e c se te lv e  b iz ta tta  
a  p á sz to ro lá s ra , m a jd  Takács János, 
az  eg y h ázm eg y e  d o y en je , a  le lk ész i 
k a r  le g id ő s e b b jé n e k  a  k ö sz ö n té se  
k ö v e tk e z e tt, k é ső b b  Bízik László le l
k é sz  P e s tú jh e ly rő l a  c sa lá d  é s  a  r o 
k o n s á g  k ö s z ö n té s é t  h o z ta ,  m a jd  
Józsa Márton le lk é sz  k ö sz ö n tő je  k ö 
v e tk e z e tt.  A z  ev an g é lik u s  k a r  k ö 
sz ö n tő je  u tá n  Hamar István r e f o rm á 
tu s  le lk é sz  a  s z o ln o k i r e f o rm á tu s  
eg y h áz  ré s z é rő l k ie m e li a  k é t eg y h áz  
k ö z ö tt i  eg y m ás t se g ítő  jó  k a p c so la 
to t.

A z  e g y k o ri g im n á z iu m i is k o la tá r 
sa k  k ö s z ö n e té t  Pap András re fo rm á 
tu s  le lk é sz  to lm á c s o lta  V ecsésrő l. 
Jackó György g ö rö g  k a to lik u s  p lé b á 
n o s  a  S zo ln o k  m eg y e i g ö rö g  k a to l i
k u so k  k ö sz ö n té sé t h o z ta , k ie m e lte , 
ho g y  az  ev a n g é lik u so k  és  a  g ö rö g  k a 
to lik u so k  is sz ó rv án y b an  é ln e k  a  m e 
g y éb en , e n n e k  k ö v e tk e z té b e n  a  le l
k é sz i m u n k a  ö rö m e i é s  g o n d ja i h a 
so n ló a k . Kövésy Artur, a  szo ln o k i zsi

d ó  h itk ö z sé g  e ln ö k e , m e le g  h a n g o n  
e m lé k e z e t t  m e g  a  n é h a i  F o d o r  
O ttm á r  e sp e re s rő l, a  k o rá b b i le lk é sz 
rő l, ak iv e l re n d s z e re s e n  e g y ü tt ta n u l
m á n y o z tá k  az  Ó sz ö v e tsé g e t, k é r te  a  
h itk ö z sé g  és  a  szo ln o k i e v a n g é lik u 
so k  k ö z ö tt i  é v tiz e d e k  ó ta  m eg lév ő  jó  
k a p c s o la t  á p o lá s á t  é s  fo ly ta tá s á t .  
Kurdi István a  szo ln o k i m e th o d is ta  
g y ü le k e z e t te s tv é r i k ö sz ö n tő jé t h o z 
ta . Kárpáti Sándor, az  Ó sz o ln o k i k a 

to lik u s  p lé b á n o s , a  S zo ln o k  le g n a 
g yobb  lé le k sz á m ú  tö r té n e lm i egy
h á z á n a k  k ö sz ö n tő jé t m o n d ta .

E z e k  u tá n  Szabó László egyház- 
m egyei fe lü g y elő  k ö sz ö n tő je  k ö v e t
k e z e tt, m e ly b en  k ie m e lte , ho g y  a 
szo lnok i ev an g é lik u s  le lk é szn ek  so h a  
sem  v o lt k ö n n y ű  d o lg a  a  nagy  sz ó r
vány m ia tt, h iszen  tö b b  m in t 15 te le 
p ü lé se n  é ln e k  a  k ö rn y é k e n  ev an g é li
k u s  h ívek ; v an  o ly an  fa lu , n e m  is egy, 
a h o l c sak  1 -2  h ívő  él. B ácsi J á n o s  a 
g y ü lek ez e t tö r té n e te  sz e r in t a  n eg y e 
d ik  p a ró k u s  le lkész . A z  e lső  le lk ész  
Vető Lajos vo lt, a  k é ső b b i p ü sp ö k , az  
ő  szo lg á la ta  a la t t  é p ü lt  a  te m p lo m , és 
a la k u lt ki a  m issz iós szó rványgyü le
k e z e t, ő t  k ö v e tte  Uzon László, a  k é 
ső b b i b u d a i e sp e re s , a k it Fodor Ott
már k ö v e te tt, ak i h a lá lá ig  szo lg á lta  a  
g y ü lek ez e té t, e sp e re s i tisz tség e  m e l
le tt, te h á t  az  ú jo n n a n  m e g v á la sz to tt 
le lk ész  m é ltó  e lő d ö k e t k övet.

B ácsi Já n o s , -a b e ik ta to t t  le lkész  
m e g k ö sz ö n te  a  szo ln o k i g y ü lek eze t 
tá m o g a tá s á t, a  h o z z á sz ó lá so k a t és 
k ö sz ö n té se k e t. íg é r te , ho g y  igyekez
n i fo g  a  g y ü lek eze t k é ré se it , e lv á rá 
sa it te lje s íten i.

H a lasy  E n d re  e sp e re s  m in t e lö ljá 
ró ja  k ö sz ö n tö tte  B ácsi J á n o s t,  k i
em e lv e  a  le lk ész i m u n k a  ö rö m e it  és 
n e h é z sé g e it, am e ly ek  -  az  Is te n  se 
g ítsé g é t is m eg ta p a sz ta lv a  -  a  le l
k é sz t m u n k á ra  é s  sz o lg á la tra  s e rk e n 
tik .

D r. M ü n ic h  B é la  fe lü g y e lő  zá rsz ó t 
m o n d o tt, a  k ö zg y ű lés t b e re k e s z te t te , 
é s  m eg h ív ta  a  je le n le v ő k e t a  le lk ész i 
h iv a ta lb a n  ta r to t t  „ sz e re te tv e n d é g - 
sé g re ” , a h o l m é g  n é h á n y  ó rá ig  k ö te t
le n  fo rm á b a n  te s tv é ri b e sz é lg e té sb e n  
v o lt e g y ü tt a  g y ü lek ez e t é s  a  v e n d é 
geik .

Szabó László 
egyházmegyei felügyelő

Beszélnünk kell a homo szexualitásról!
A „szabad Nyugaton” némely 

egyházi körökben polgárjogot ka
pott a homoszexualitás. Ez Jézus
nak, a bűnösök barátjának (Mt
11,19) a követése?

Jézus a bűnöst halálosan szereti. 
De nem a bűnt!

De hát nem Isten teremtése-é a 
homoszexualitás?

A reformátorok számára világos 
és mértékadó volt a biblia tanítása 
(3Móz 18,22; 20,13.). De ma a 
„mindent szabad” jegyében meg
feledkezünk lK or 6,12 folytatásá
ról: „..de nem minden használ... ne 
váljak semmi rabjává!”, s megszü
letett az a nézet, hogy a homosze
xualitás az Istentől teremtett ne
miség egyik formája.

A bűneset utáni világban a ter
mészetnek van „selejtje”. Pál az Is
ten magunkra hagyó haragja jelé
nek minősíti Róm 1,18-32-ben a 
homoszexualitást. Jézus számára 
az Ószövetség mértékadó. A  bűnbo
csátó Jézus sem mondja a házasság
törésen kapott nőnek, hogy csak 
így tovább, hanem hogy többé ne 
vétkezzél! (Jn 8,11)

A természetben a nemiség célja 
a fajfenntartás. Az ember fejletlen 
világrajötte és sokéves fejlődése 
miatt rászorul anyjára és apjára, 
valamint anyja is az apára. A  férfi 
és a hő  (agyműködésben is) külön
bözik és kiegészíti egymást. A z  em
bert a nemek számaránya és alka
ta tartós páros teljes közösségre ter
vezettnek mutatja. A  nemiség ezért 
ennek a közösségnek értékes össze
tartó eleme.

Orvosi vélemény szerint csak a 
férfi homoszexualitásnak lehet 
testi oka. Ez nyilván a nemi kro
moszómapár jellegéből ered. A  
homoszexualitás jelentős mértékben 
mesterséges. A z  ókori görögöknél a 
sportnevelés része. Az iszlám kul
túrkörben a többnejűség hajtja a 
pár nélkül maradt férfiakat a ho- 
moszexualitásra. A női homosze
xualitás a férfierőszaktól, az anya
ság terhétől való menekülésből és 
a háremhölgyek kielégületlensége 
talaján alakult ki.

A  homoszexuális az őt elítélő 
társadalomban állandó társ nélkül 
marad. Igyekszik új társakat meg
nyerni, ehhez elméleteket gyárt. Bi
zonyos körökben illő a homosze
xualitás, akárcsak a házasságelle- 
nesség és a művészetnek tisztelt

ösztönipar. Ifjak egy nagy mester 
mellett homoszexuálissá lettek. A 
társváltogatás mértékét mutatja, 
hogy egyetlen egyén egy év alatt 
150 társát fertőzte meg ÁIDS-szel.

Egészséges társadalom nem tá
mogatja a kleptomanias lopását, 
nem tűri, hogy szadisták kínozzák 
áldozataikat, paranoiás zsarnok 
félreállítására megszületik a kísér
let. -  Ha műtéti férfivá- vagy nővé 
tételnél magától értődő egy lélek
tani átnevelés, nem magától értető- 
dő-e az ilyen segítség homoszexuá
lisok esetében?

A  homoszexuális sem bűnösebb 
Isten előtt a többi embernél, de 
ön- és közveszélyes. Neki is meg kell 
térnie, Isten előtt bűnösségét elis
merve, bocsánatát Krisztusért kér
ve, a Szentlélek erejével nemet 
mondva megszokott bűneire. Ter
mészetellenes nemi életükkel sza
kított homoszexuálisok Pál apos
tol gyülekezeteiben is voltak (lK or 
6,9-10), de vezetővé egykori ho
moszexuális sem lehetett, hiszen 
cégéres bűnös nem lehet vezető. 
Kivételes eset az üldöző Pál, meg 
is indokolja lTim 1,12-16-ban. Ma 
nem divat az egyház hitelét jelentő 
erkölcsre gondolni, s a szabadság
ból a bűn palástját szabjuk (lP t 
2,16), ahogy az evangélium tiszta
ságára sem vigyázunk, vitatott kér
désekben pedig nem törekszünk 
elfogadás kötelezettsége nélkül 
végig gondolni a szembenálló né
zetét, s feledjük, hogy semmit nem 
tehetünk az igazság ellen, hanem 
csak az igazságért! (2Kor 13,8)

A  homoszexuálisok törvényesí
tett társkapcsolata jobb, mint a 
társváltogatás. De ennek megdi- 
csőítése az elváltak újraesketésé- 
nél (!) is súlyosabb probléma. A 
homoszexuálisok gyermek örökbe
fogadása veszélyt rejthet a viselke
dési formák átvétele miatt.

Tűrhetetlen, hogy Jézusról ho
moszexuális kapcsolatot tételez
nek föl; ez korabeli zsidó környe
zetben lehetetlen. János a men
nyei Jeruzsálemben kívül mara
dóknak minősíti az „ebeket” (Jel 
22,15), ami az Ótestamentomban 
(5Móz 23,19; rév. Károli 23,18) a 
férfi prostituáltak megjelölése.

Dr. Zsigmondy Árpád lelkész
volt orvosi kutatóintézeti asszisztens, 

zsinati teológiai bizottsági tag

A gimnázium a templomtoronyból nézve 

Gyülekezeti élet

„Benyomások Kínáról" címmel ve
tített képes előadást tartott Pieter 
Welge, a Bessenyei György Tanár
képző Főiskola német nyelvi lek
tora, május 14-én este, a gyüleke
zeti teremben.

„Oldj fel! Küldj el! Tölts el tűz
zel!”

A z országszerte 12 helyen meg
rendezésre került evangélizáció- 
nak a Hajdú-Szabolcsi egyházme
gyében a nyíregyházi nagytemp
lom adott otthont május 20-án. Az 
esős idő ellenére -  nem csupán 
Nyíregyházáról és vonzáskörzeté
ből, hanem Debrecenből és a távo
li Köleséről -  megérkezett résztve
vőket Szebik Imre püspök köszön

tötte. A nap szolgálattevői Bozorá- 
dy Zoltán esperes, Bartha István 
nyíregyházi, és Béres Tamás debre
ceni lelkészek voltak.

A z ifjúságot megcélozva indult 
útjára az az istentisztelet-sorozat, 
amely minden hónap harmadik va
sárnapján 18 órai kezdettel kerül 
megrendezésre. Első alkalommal 
a toleranciáról volt szó. Május 21- 
én este, a zsúfolásig megtelt gyüle
kezeti teremben először hat fiatal 
adott elő egy rövid színdarabot, 
mely arra utalt, hogy a tévesen ér
telm ezett „mindent elfogadás” 
legtöbbször épp az igazsággal 
szemben válik intoleránssá. Béres 
Tamás igehirdetésében azt emelte 
ki, hogy csak az képes igazán tole
ráns lenni, aki szilárd meggyőző

déssel rendelkezik. Győri Mihály 
az Istennek irántunk tanúsított tü
relméről szólt; még vár az Úr az 
ítélettel, hogy amíg tart a kegyelmi 
idő, elfogadhassuk a Jézusban ka
pott új életet. A nyírszőlősi fiata
lok éneket tanítottak, Melich Mi
hály teológiai hallgató pedig den- 
ckendorű tanulmányútjáról haza
térve köszöntötte az egybegyűlte
ket.

Június 18-án, a második üyen al
kalmon a Bozorády Zoltán esperes 
vezetése alatt álló ifjúsági közös
ség tagjai közül Fenyvesi Zsolt, 
Bartha Anikó, Pappné Garai Anetta 
és Molnár József szolgáltak ApCsel 
2,42 alapján a gyülekezeti élettel 
kapcsolatban.

A kolozsvári és nagybányai test
vérgyülekezeteket látogatta meg 
egy autóbusznyi kiránduló, Labor- 
cziné Sztankó Gyöngyi szervezésé
ben, május utolsó hétvégén.

Pünkösdvasárnap hat gyermek 
lépett az oltárhoz Kálmánházán, 
hogy először vegyenek úrvacsorát. 
Konfirmációra való felkészítésü
ket lelkészük, Bozorády Zoltánná 
végezte.

A  Luther Márton Kollégium 
több mint 30 diákja tanévzáró sá
tortáborozáson vett részt Olcs- 
ván, Laborczi Géza lelkész-igaz
gató vezetésével, május 26-28. 
között. A fiatalok Dávid király 
életéről elmélkedtek, de csoport- 
foglalkozások keretében betekin
tést nyertek a színész-, újságíró- 
és kézművesmesterség rejtelmei
be is.

(ops)

Hagyományőrzés a szügyi gyülekezetben

1988-ban szervezték meg elő
ször Szügyben a Nők Világima- 
napját és azóta újra és újra meg
tartjuk!

Űrünk kegyelméből másodszor 
voltam részese e lélekemelő ese
ménynek. Az elmúlt évben a palesz
tin, idén a ghánai asszonyok hívták 
imára testvéreinket a világ minden 
tájáról. Az általuk választott bibliai 
idézetek, énekek, imádságok, rövid 
élettörténetek üzenetet hoztak tő 
lük, róluk, történelmükről dióhéj
ban. Imáikban felcsendült a béke
vágy is természetesen. Asszonyok, 
anyák, nők üzentek a föld másik fél
tekéjéről. Életérzéseik mégis 
azonosak az én asszonyi-anyai-em- 
beri érzéseimmel.

Ez az idő is, melyet a nőnapi 
imaóra alkalmából töltöttem  a 
gyülekezetünk kis közösségével, 
úgy érzem, azokhoz is közel vitt lé
lekben, akik hívtak, s üzentek ma
gukról. Azokhoz is közel vitt, akik 
a világ bármely táján, a világ bár
mely nyelvére lefordítva olvasták, 
hallgatták ezt a drága üzenetet. Az 
Imanap üzenete számomra: anyai, 
asszonyi felelősségünk családun
kért, népünkért, egyházunkért és a 
világért. Az anya családösszetartó, 
meleg, megértő, biztonságos gon
doskodása övéiről, felelőssége 
gyermekeinek érzelmi és erkölcsi 
neveléséért, lelki életük fejlődésé
ért! A  szülők felelőssége a csalá

dok békéjének megőrzésében. A 
közösség tagjai lelki békességük 
erejétől motiválva képesek le
gyenek elfogadni a másságot, sze- 
retetet, megbocsátást gyakorolni 
embertársaik felé! Ez lehetne Is
ten segítségével, imádságos éle
tünkkel a népek és országok kö
zötti béke biztosítéka is! így való
sulhat meg az est jelmondata: ,A  
Föld minden ember otthona”, 
mert Isten minden nép és ember 
számára teremtette.

A  M agyarországi E vangélikus Egy
ház (B udapest, 1085 Ü llő i ú t 24.) p á 
lyázato t ír  ki az E vangélikus O rszágos 
L ev é ltá r  lev é ltá rv eze tő i m u n k a k ö r
én ek  b e tö ltésére .

A  m unkahely: 1085 B udapest, Ü llői 
ú t  24.

A  m unkakör: az Evangélikus O rszá
gos L evéltár vezetése, az evangélikus 
szaklevéltárak és gyülekezeti levéltárak 
szakm ai felügyelete és irányítása, a  m ű 
ködő egyházi intézm ények és hivatalok 
ira ttá ri ügykezelésének ellenőrzése.

A z  á llás b e tö lté sé n e k  fe lté te le i: 
egyetem i végzettség, levéltári szakkép
zettség, leh e tő leg  hosszabb levéltárosi 
gyakorlat, vezető i készség. A z evangé
likus egyházhoz való ta rto zás e lőnyt je 
lent.

A z állás b e tö lté séh ez  kapcso lódó  
ju tta tá so k a t szem élyes m egbeszélés so
rán  állap ítjuk  m eg a hason ló  m u n k a
körb en  állók  illetm ényének, valam in t a 
szakm ai szem pon toknak  való m egfele
lés m érték e  szerin t.

Életünkben oly sokszor a Bib
liából, a könyvek Könyvéből kap
tunk vigasztalást, biztatást, út
mutatást és erőt -  nehéz időkben 
is. Szíveink gyakrabban figyel
hetnék az Ú r szavát, igéjét, hogy 
szűkebb és tágabb környezetünk 
békességének megőrzésén imád
kozó szívünkkel, életünkkel tud
junk munkálkodni! Hálaadó 
imádsággal és örömmel fejeztük 
be együttlétünket és tértünk visz- 
sza családunkba.

A  m egbízás kezdő időpontja: 1996. 
ja n u á r 1.

A  pályázato t az Evangélikus. O rszá
gos Egyház (1085 B udapest, Ü llői ú t 
24.) cím ére kell bekü lden i 1995. au
gusztus 31-ig.

A  pályázat irán t érdek lődők  a fenti 
c ím en k ap h a tn a k  tá jékozta tást a  pályá
zat elkészítéséhez és betek in tést nyer
h e tn ek  az in tézm ény m unkájába.

A  pá ly áza tn ak  tartalm aznia kell a  
pályázó szakm ai életrajzát.

Ä  pá lyázathoz m ellékelni kell a  p á 
lyázó legm agasabb iskolai végzettségét 
igazoló o k ira to t vagy annak  h itelesített 
m áso latá t.

B e kell nyújtani a pályázónak az in
tézm ény vezetésére vonatkozó szakmai 
p rogram já t és szakm ai helyzetelem zés
re  ép ü lő  fejlesztési elképzeléseit.

A  pályázat elbírálása 1995. szeptem 
b e r végéig m egtörténik. Az eredm ény
rő l a  pályázó értesítést kap.

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Elnöksége

Osztrozics Zsuzsanna 
ig. óvónő

Pályázati felhívás

EU R Ó PA I UTA ZÁ SO K
I

Reims -  gondolatok a katedrális előtt
A  „legszebb gótikus katedrális” -  írják róla az úti

könyvek. Legszebb? Mindegyik a legszebb. Porszem va
gyok, amikor előttük állok, amikor a tekintetemet a m a
gasba repítik a csúcsívek.

Szép ez a gótikus csoda. Chartres-ban már félig ké
szen állt a templom, amikor ugyanaz a mester hozzáfo
gott ehhez az újabb müvéhez. Ott már látta, hogy amit 
alkot, az jó  lesz. M int az Úr a teremtésnél. Befejezvén 
munkáját, végignézett a világegyetemen. A z alkotásain. 
„És látá Isten, hogy jó ”.

így lett a reimsi katedrális a chartres-inak tökéletesí
tett mása. Á llok előtte. Hármas kapuzata lenyűgöz. El
tölt a büszkeség! Ember teremtette! Úgy látszik, gyarló
ságunk ellenére is van bennünk valami. Isten képmásai 
vagyunk. A lkotók!

Am ikor megépült a templom, és szépségével szédítette 
a napot, jö tt egy kőfaragó. Egy másik mester. Egy isme
retlen. Ha előbb él, lehetett volna Krisztus tanítványa is! 
De később született és kifaraghatta a szobrait. A  „Reimsi 
Angyalt” is.

Á llok a templom előtt. Nézem a három kaput. Á tlé
pek a bal oldalihoz és üdvözlöm őt, az angyalt. A  m o
solygót. Nézem széttárt szárnyait, könyökből felemelt 
jobb kezét. Nézem a mosolyát.

„Most és halálom óráján” -  mormolom magamban 
az imát, bár nem vagyok katolikus. Igen, eljön egyszer az

a bizonyos óra. Nem tudni, mikor. Nem tudni, hogyan!
Vajon tudok-e majd akkor szépre gondolni? Vajon 

Illyés Gyula látta-e a Canale Grande-t lelki szemeivel, 
mielőtt elindult volna vele -  csak vele -  Cháron ladikja?

Játszom a gondolattal. Nagy fájdalm aim között majd 
-  bizonyára lesznek, hacsak nem egyik pillanatról a má
sikra megyek el -  tudok-e majd visszaidézni valamit ab
ból a sok szépből, am it életemben láttam? Látom-e 
majd a Pieta-t, a San Miniato al Monte márványoszlo
pait, Siena tigriscsíkos templomát? Vagy a szelíd Notre 
Dame-ot, királyi fenségében? Egyszerű gótikájának mél
tóságában? Vagy a reimsi katedrálist a mosolygó angyal
lal?

Próbálom belevésni az agyamba a látványt. Jó lenne 
azon a bizonyos órán reá gondolni! A z egyszerű mester 
remekére! Jó lenne, ha az ő  mosolya tessékelne át erről 
a gyötrő, kegyetlen csatamezőről a megváltás birodal
mába!

Vagy talán Orwellnek van igaza?
>yA csatatéren, a kínzókamrában, a süllyedő hajón az 

ember mindig elfelejti azokat a célokat, melyekért küz
dött, mert a teste akkorára növekszik, hogy betölti a vi
lágegyetemet. ”

A z exitus is csatamező, kínzókamra, süllyedő hajó.
Ezért kellenek a mosolyok!
A z angyalok mosolya. Fra Angelico angyalának m o

solya a firenzei San Marco kolostorban. Ahogy kiterjesz
tett szárnyaival köszönti a szűzanyát. Arcán ígéret: a 
megváltás beteljesedésének ígérete.

A  madonnák mosolya. Luca della Robbia színes, 
mázas terrakotta-madonnájának mosolya: a megvaló
sulás mosolya. A  „bölcs szüzek" egyikének mosolya a 
strasbourgi katedrális portálján: a várakozó virrasztás 
mosolya.

Mona Lisa mosolya: a titok birtoklásának mosolya.
Milyen mosoly a Reimsi Angyalé? Talán a hit és a sze

retet mosolya. A z egyszerűség és a tisztaság mosolya. A  
derű mosolya.

Szárnyát kitárva, jobb kezét könyökből felemelve int. 
Nekem int? Ha abban az órában rá tudnék gondolni! 
Titokzatos mosolyára. ígéretes mosolyára! Ahogy kezét 
felemelve int, hogy tessék, ez az a kapu, amely a menny
országba vezet.

„ Tessék átlépni rajta ” -  mondaná.
És én átlépnék a kapun, és belépnék a mennyország

ba. Abba a mennyországba, amelyet modem kom nk ki
égett hite megtagad.

Lenhardtné Bertalan Emma

Nem érünk rá...
Mielőtt elindulok a templomba, egy mondatot szólok 

az én Gazdámnak: Úr Jézusom, tedd meg hogy min
denki meghallja a harangszót! Hiszem, ez is imádság. 
Két konfirmált fiú  gyötri a kerékpárt teljes száguldással. 
Am ikor meglátnak, visszafordulnak, mert „rosszat sejte

nek”. Igen ám, de szemben velük, jön egy állandó temp
lomjáró asszony, aki megszólítja őket: gyerekek, hát a 
templom? Nem érünk rá, válaszol egyikük olyan büszke
séggel, mintha vitézzé avatási ünnepségére menne. Csat
lakozik hozzájuk egy harmadik is. Aztán végig és vissza, 
száguldoznak a faluban istentisztelet idején.

Eszembe ju t a költő két sora: „...lesz-e gyümölcs a 
fán, melynek nincs virága, mert most nem a virág ha
nem a gaz burjánzik földön-szívben a sok eső és a sok 
bűnbaktérium miatt, és az ilyen lelkületet így nevezem: 
gengszterpalánták lesznek konfirmáció után? Lesz-e 
gyülekezet, ha házasságkötésig csak templom mellett 
járnak az utódok?

Nemzedékem az akkori időben sírt vasárnaponként, 
mert nem jutott a sok testvér miatt mindegyiknek cipő, 
hogy elmehessen a másik faluban lévő templomba, me
zítláb, vagy csizmában nyáron szégyenlettünk volna el
menni. Hiszem, azok a gyermekkönnyek emlékezetében 
vannak az Úr Jézusnak, és később pótolta a lábbeliket 
is... Milyen gyerekek, akik csak ezt tudják adni a szülők
nek, vagy milyen szülők, akik ezt tudomásul veszik és 
nincsen intő szavuk. Vajon ez is hozzátartozik a szemé
lyiségi jogokhoz?! Nem hinném. Ki fogja most a másik 
kezét és ki vezeti most a másikat? Nekünk szüléink fog
ták kezünket és mi boldogan szorítottuk azt a meleg 
szülői kezet, most pedig a gyerekek vezetik a szülőket, de 
hová, merre, milyen irányba viszik?

Tegye minden felnőtt szóvá, m it dobnak el a gyerekek, 
az ifjak, ha nem érnek rá Istennel találkozni!!!

Böröcz Sándor
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N A P R Ó L  N A P R A
Kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez 

nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Ef 2,8

VASÁRNAP Isten rendelt egy napot, amelyen 
igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség 
fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről 
bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltá
masztotta a halálból. ApCsel 17,31 (Ezs 30,18; Lk 
5,1-11; lKor 1,18-25; Zsolt 119,-96) Igazság -  
vajon van-e igazság köztünk, emberek között, 
lehet-e, megvalósulhat-e? A kérdés örök, mind
annyian feltesszük, és igyekszünk megválaszolni. 
Hitünk számára azonban bizonyosság az, hogy ha 
Jézus visszajön, megvalósul a béke, igazság és 
szeretet országa. Kívüle, nélküle nem békélhet 
meg sem az ember az Istennel, sem az ember az 
emberrrel.

HÉTFŐ Jézus Krisztus mondja: Más juhaim is 
vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból 
valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni fog
nak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pász
tor. Jn 10,16 (Mik 7,14; Lk 14,25-33; Mt 5,33-37) 
Talán sokszor érezzük, hisszük azt, hogy saját 
keresztyénségünk a keresztyénség. Olyan jó tud
ni azt, hogy Istennek sokkal nagyobb a fantáziá
ja, ahogyan embereket megérint, megszólít, mint 
ahogyan én azt elképzelem. Hála azért Néki, 
hogy egyszer mégis egyek lehetünk majd Őbenne, 
ha itt a Földön el is választjuk önmagunkat 
egymástól....

KEDD Pál úja: A Krisztus szeretete szorongat min
ket, azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, 
akkor mindenki meghalt; és azért halt meg min
denkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak 
éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltá
madt. 2Kor 5,14-15 (Ez 22,30; Lk 9,51-56; Mt 
p,38-42) Lemondás? Önátadás? Már megint? 
Ebben az életben mennyi mindenről kell lemonda
tnunk, hányszor kell áldozatot hoznunk saját ma
gunkért is. Most pedig újra ezt kívánja valaki tőlem?

Nem! Mert aki egyszer megtapasztalta a Krisztus 
szeretetét, annak ez az önátadás az életet jelenti, 
nem csupán egy elvárást.

SZERDA Jézus Krisztus mondja: Én vagyok a világ 
világossága. Jn 8,12 (Ézs 2,5; 2Kor 8,10-15; Mt 

•5,43-48) Példaképekre mindannyiunknak szüksége 
van: példakép lehet szülő, tanár, tudós stb... -  végül 
is bárki. Rájuk fel lehet nézni, őket lehet követni. 
De aki életemben az Örökkévalóság, a Jóság, az 
Igazság és a Szeretet felé, az atya felé mutatja az 
irányt, és segít is felé, az egyedül Jézus Krisztus.

CSÜTÖRTÖK Bízzál, Izrael, az ÚRban, mert az 
ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud vál
tani. Zsolt 10,7 (lP t 1,18-19; lKir 19,19-21; Mt 
6,1-4) Hol találok ebben a mai rohanó világban 
nyugalmat, hallgató füleket, megbocsátó szívet? Ki 
tudja feloldani lelkem gyötrő ellentmondását? 
Sokan lemondtak már a keresésről, sokan keresik 
biztosnak látszó hamis remények között. Pedig több 
ezer év óta hangzik Isten hívása: Bízzál az ÚRban, 
mert nála van a kegyelem!

PÉNTEK Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a 
Lélek szerint. Gál 2,25 (Ez 39,29; Lk 9,18-26; Mt 
6,5-15) Szükségünk van a Lélek vezetésére, hogy 
életünk az Úrban való élet legyen. Ez nemcsak azt 
jelenti, hogy ami lelki bennük, az legyen az Úré, 
hanem ami testi, az is. Mindenestül, testestül- 
lelkestül akar átformálni, „képére formálni” az 
Isten Lelke által.

SZOMBAT Nem a félelemnek lelkét adta nekünk 
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság 
lelkét. Ne szégyellő hát a mi Urunkról szóló 
bizonyságtételt. 2Tim 1,7-8 (Hág 2,5; Jn 1,35-42; 
Mt 6,16-18) Szégyellni valók, takargatni valónk van 
sok, de a megváltás evangéliuma, az, hogy többé 
nem kell félnem, bűntudatban vergődnöm, nekem is 
szól, és rajtam keresztül másoknak is.

A. A.

A VASARNAP IGEJE
„ELM ÚLT A RÉG I, KEZDH ETEM  AZ ÚJAT”
Ap C sel 9 ,1 -7

ÉLŐ VÍZ
Kérni merészen...

A nagymama tízórait készít. A 
négyéves unoka, az asztal mellett ül
ve, élénk figyelemmel kíséri mozdu
latait. Látja, hogy veszi a vajat, majd 
egy zsemlét kettévág, hogy vajas 
zsemlét adjon.

-  Mama, csinálj hamburgert -  szó
lal meg a kicsi váratlanul, és tágra 
nyílt szeme teljes bizalommal nézi 
nagyanyját.

Ez a kis epizód imádságaink szűk- 
keblűségét juttatja eszembe. Lám, itt 
is van mit tanulni gyermekeinktől! A 
négyéves gyermek mindenre képes
nek hiszi a nagymamát. Ő nem isme
ri még az akadályokat. Sem azt, hogy 
„nincs”, sem azt, hogy valami „lehe
tetlen”. Ő úgy véli, ha zsemle van, 
akkor abból máris lehet hamburgert 
csiná ln i.

Imáink, sőt hitünk, Istennel való 
kapcsolatunk nagy hiánya a bizal
matlanság. Sokan nem is imádkoz
nak és sok ember szemében az ima 
lenézett dolog.

-  „Itt már csak az imádság segít” -  
mondják sokan, amikor már minden 
veszni látszik. Ez nem igazi bizalom, 
inkább csak babona. Tudnunk kell, 
hogy minden bajunk megoldása Is
tennél van. Tehát azzal kell kezde
nem, hogy elsőként, mindenki más 
előtt Istenhez fordulok.

Tanít a hamburgert kérő kis uno
ka? Igen. Pl. arra, hogy nézz körül 
családodban. Mersz-e komolyan, is
mételten, talán évekig is Isten elé 
lépni azért, hogy gyermeked, unokád 
hitre jusson, vagy közönyös férjedet 
megérintse az ige?

Ha baj, betegség, rossz hír jön, 
mered-e kérni és bizalommal várni, 
hogy Isten ebből is valami jót hozzon 
ki? Ha kevesen jönnek a templom
ba, ha nincs kántor, ha élettelen a 
bibliaóra, ha az igehirdető megfá
radt, ha súlyos anyagi gondok nehe
zednek a gyülekezetre... lesz-e mind
ebből imádság?

Merek-e kérni imádságban komo

lyan, merészen és sokat? Ábrahám 
Sodorna megmentését merte kérni 
Istentől...

Imádkozó testvérem, vedd észre, 
hogy beszűkültek az imatárgyaink. 
Sokszor tapasztalom, hogy olyan bi
zonytalan az imádságunk. Van úgy, 
hogy családi feszültség rendeződik, 
vagy más gond váratlanul megoldó
dik és csak utólag jut eszembe, hogy 
azt a dolgot egyszer-kétszer, szinte hi
tetlenkedve, de Isten elé vittem. És 
íme, most -  talán hosszú idő után -  
megoldódott.

Imáink és gondjaink nincsenek 
szinkronban. Nem merjük hinni 
gyermeki bizalommal, hogy Isten 
mindent megtehet. Nem arról van 
szó, hogy „sikerkeresztyének” le
gyünk. ígéretünk csak arra van, hogy 
Isten megadja mindazt, amire szük
ségünk van. Arról sehol sincs ígére
tünk, hogy bármilyen kívánságunkat 
teljesíti.

Ha életünk az ige vezetése alatt 
van, akkor imádságaink és benne ké
réseink is Isten tetszésére lesznek.

Gáncs Aladár

Fenyegetés, üldözés, öldöklés. 
Félelmetes indulatok. Képesek 
hatalmukba keríteni az emberi 
életet. Akin úrrá lesznek, zaklatot- 
tá, űzötté, hajszolttá válik. S nyil
ván azoknak életét is azzá teszi, 
akikhez ilyen lelkülettel közeledik. 
Tetten érhetők ilyen motiváló erők 
is életünkben.

Saul ezektől az indulatoktól ve
zetve indult Damaszkuszba. S rá
adásul még azzal a meggyőződés
sel is betelve, hogy ezek igazolha
tók. Meg volt győződve arról, hogy 
amikor Jézus tanítványait üldözi, 
akkor ezzel „Istennek tetsző szolgá
latot végez”. (Jn 16,2b) Úgy gon
dolta, hogy egyfajta „szent hábo
rút” visel tévtanoknak behódolt 
emberekkel szemben. Azokat ül
dözi, akik Jézusban Isten egyszü
lött Fiát, Megváltójukat, a feltá
madott Urukat imádják és köve
tik. S mindezt miért cselekszi? Jé
zusnak, még búcsúbeszédeiben el
mondott szavai teljesednek be raj
ta is: „mindezt azért teszik, mert 
nem ismerték meg sem az Atyát, 
sem engem. ” (Jn 16,3)

S valóban. Lehet-e ott Isten-is
meretről beszélni, ahol az emberi 
szívet a gonoszságnak ilyen s eh
hez hasonló megnyilvánulásai 
mozgatják? Még izgalmasabb kér
dés azonban, hogy létezik-e kiút 
ebből a megszállottságból? Tör- 
ténhet-e még fordulat, gyökeres 
irányváltás egy olyan embernek az 
életében, aki tudatosan, teljes el
szántsággal, tulajdonképpen ma
gát az Ű r Jézus Krisztust üldözi?

A megdöbbentő nem az, hogy 
ilyen indulatok vezérelnek valakit, 
hiszen ezzel ma is szembe találjuk 
magunkat a világban, hanem az, 
hogy a Feltám adott Ú r Jézus 
Krisztus megkeresi, megszólítja el
lenségét, sőt eszközévé formálja.

Ez a találkozás felülmúl minden 
várakozást, minden elképzelést. 
Gondoljuk csak el, mi történik ab
ban az esetben is, ha földi viszo
nyaink között szembe találja ma
gát az üldöző a nála sokkalta na
gyobb erővel és hatalommal bíró 
üldözöttjével, hogy csak a meg
adásra gondolhat, s legfeljebb a 
büntetés mértékének enyhítésé
ben reménykedhet. Jézus nem így 
áll oda üldözője elé!

Kétségtelen, hogy páratlan az a 
mód, ahogyan megjelenik. 
Mennyei fényessége következté
ben a porba hull az, aki oly maga
biztosan haladt útján. S aki min
den bizonnyal pontos nyilvántar
tást vezetett mindazokról, akiket

már sikerült tetten érnie hite meg
váltásán, egyszerre a saját nevét 
hallja. Jézus nyilvánvalóvá teszi el
lensége előtt, hogy személyesen is
meri. Hatalmát azonban egészen 
másként mutatja meg neki, mint 
ahogyan a világ hatalmaskodói te
szik sokszor ellenségeikkel. Itt 
nyoma sincs bosszúnak, megfize
tésnek. Akit megszólít a Feltáma
dott, azzal először is megismerteti 
önmagát, sőt képessé teszi ellensé
gét arra, hogy ezután valami egé
szen mást tegyen, egészben más
ként éljen, mint azelőtt. Az Úr Jé
zus Krisztussal való találkozás 
döntő fordulatot eredményez még 
annak az embernek az életében is, 
aki addig az Ő megátalkodott ül
dözője volt.

Az elmúlt években is hányán hi
vatkoztak pálfordulásra, damasz
kuszi útra. Nagyon felületes, át
gondolatlan emlegetése ez a való
ságos történésnek. A döntő ugya
nis, hogy nem Saul állt meg s for
dult meg a damaszkuszi úton, ju
tott egy belső felismerésre és eddi
gi nézetei korrigálására, hanem a 
feltámadott Jézus Krisztus meg
szólító szava állította meg s fordí
totta meg őt. így van ez ma is. Jé
zusnak adatott minden hatalom, 
mennyen és földön, s néki van ha
talma szavát személyesen megszó
lító üzenetként hozzánk intézni 
ma is, még ha követein keresztül 
történik is ez. A  jézusi szó bennün
ket is döntő irányváltoztatásra 
akar segíteni, döntő fordulatot, a 
megtérést képes munkálni. A  pa
naszkodó Jerem iás prófétának 
még így szól az Úr: „ha megtérsz, 
megengedem, hogy újból szolgála
tomba állj!” (Jer 15,19a.) Az Ú r 
szava világossá teszi, hogy megté
rés nélkül nem szolgálhatunk, nem 
járhatunk követségében. A  Feltá
madott azonban nem parancsot 
ad, hanem szelíd, szeretetteljes és 
mégis határozott szavával megállít 
s elindít az úton, ahol örömmel fe
dezzük fel, igazán helyünkön va
gyunk s ennél drágább küldetés
ben nem is állhatnánk, minthogy a 
Föltámadott nyomában járunk.

Deme Dávid

IMÁDKOZZUNK!
Jézusunk köszönjük, hogy Te min

denkinél jobban ismersz bennünkeL 
Köszönjük, hogy ennek ellenére ne
vünkön szólítasz, keresel minket s föl
készítesz, alkalmassá teszel bizonyság
tevő életre. Kérjük vezetésedet, hogy 
szavaink, tetteink, minden napunk 
vallomássá, hitvallássá legyen a Te ke
gyelmedről. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND ,
Budapesten, 1995. Július 16.

L, Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) M adocsai . 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tig- /  
gemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 7.1/ 
Dr. Széchey Béla; XII., Szilágyi E. fasor 24. ti 
de. fél 9; Modort u. 6. de. fél 10. Balicza/ 
Iván; Pesthideg kút, □., Ördögárok u. 9. de. I 
fél 11. Tóth-Szöllős Mihály; Békásmegyer,! 
III., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; /  
Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10; 1 
Óbuda, III., Dévai B. M. tér de. 10. Bálint] 
László; Újpest, IV., Leibstück Mária u.i 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák té r4. de.!
9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Pintér íj 
Károly; du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII., Városli
geti fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag Andor-1 
né; du. 6. Muntag Andorné; v m ., Üllői út j
24. de. fél 11. Kertész Géza; VIH., Rákóczi . 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; j  
Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész \ 
Géza; V ili., Vajda P. u. 33. de. fél 10. ] 
Wiszkidenszky András; IX., Thaly Kálmán I 
u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., V 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Wiszkidenszky j 
András; X., Kerepesi út 69. de. 8. dr. Szabó i  
Lajos; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. I 
(úrv.) Ferenczy Zoltán; de. 11. (úrv.) í 
Ferenczy Zoltán; du. 6. Ferenczy Erzsébet; } 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy V 
Erzsébet; Budahegyvidék, XD., Tarcsay V. u. í 
11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Thmás; de. 11. I 
(úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7.; XIII., Kas- I 
sák Lajos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; j 
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; Rákospalota, XV, ' 
Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. Szabó ( 
István; Rákosszentmihály, XIV, Hősök tere 
de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., ■ 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; ( 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., j 
Tessedik tér. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsa
ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Gáncs Aladár; j 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél j 
11. Fűke Szabolcs; Rákosliget, XVII., Gózon 
Gyula u. de. 11. Gáncs Aladár; Pestszent- j 
lőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi I 
Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út / 
83. ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi i  
Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. j
10. Széli Bulcsu; Kispest, Hungária út 37. í 
de. 8. Széli Bulcsu; Pestszenterzsébet, XX., V 
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. 5 
9. Solymár Gábor.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Alsódörgicse (evangélikus templom: de. (
11. ; Balatonalmádi (Bajcsy-Zsilinszky u.
25. ): du. 4.; Balatonboglár (ref. templom): 
de. 9.; Balatonfenyves (ref. templom): du. 6.; 
Balatonfüred (Ref. fehér templom): du. 6. 
(magyar); Balatonfüzfő (ref. templom): du. 
fél 3.; Balatonlelle (ref. templom): de. fél 
11.; Balatonszemes (Fő u. 32.): déli 12.; 
Keszthely de. 9. (német), de. 11. (magyar); 1 
Kisdörgicse (ev. templom) de. fél 10.; 
Mencshely de. 11.; Siófok (ev. templom): de. 
fél 10 (német) de. 11. (magyar); Szent- 
antalfa de. 10; Zánka de. 9.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 5. VASÁRNAPON az oltárterí
tő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jn  1,42-52; az igehirdetés 
alapigéje: ApCsel 9,1-7; (8-20).

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz. 

július 15. szombat: Lélektől lélekig, 
július 16. vasárnap: A Lélek gyümöl

csei 2. -  Börönte Márta.
Levelezési cím: Ev. Rádiómisszió, 

2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

D. ORDASS LAJOSNÉ 
1905-1995

HAZAI ESEMENYEK
A p ró h ird e té s

(Zászkaliczky Péter igehirdetése 
1995. június 28-án a Farkasréti teme
tőben.)

„Ezeket azért mondom  nektek, hogy 
békességetek legyen énbennem . A  világon 
nyomorúságotok van, de bízzatok: én le
győztem  a  világot!” (Jn 16,33)

Kedves Testvéreim! Szeretett, lélek
ben közeli Családtagok!

Ezt az igét egyszer egy sírkövön lát
tam, egy németországi temetőben.

Szeptemberi vasárnap délután volt. 
A csendes, őszi napsütésben felkeres
tem a város temetőjét. Minden idegen 
volt: az élők és holtak, a temetőt járó 
látogatók és a nevek a sírokon. De va
lahogyan mégsem éreztem magam ide
gennek. Ismerősek voltak a sírok virá
gai, Krisztus győzelmét hirdette ott is 
a sírköveken a kereszt, és megszólítot
tak a sírkövekbe vésett igék is. Az egyik 
közülük Jézus felolvasott szava volt. 
Jól ismertem: Jézus búcsúbeszédeiből 
való. Prédikáltam is róla. Mégis, ott 
akkor felfénylett számomra. A sírkert
ben új ragyogást kapott, új mondani
valót, üzenetet hordozott sírkövön, te
mető csendjében, a halállal, az elmú
lással kapcsolatban.

Azt az üzenetet, amit ott kaptam, és 
azóta bennem él, szeretném most meg
osztani veletek. Szeretném meghirdet
ni úgy, hogy Ordass Lajosné testvérem 
hamvai mellett is 'áldássá, békességet 
teremtővé váljék Jézus szava. Nem 
azért, mert én mondom, mert tőlem 
bármi is függne. Hanem mert az élő 
Jézus szava. Egyszer ő szólította meg 
ezzel a mondattal tanítványait, ma is ő 
szólít meg bennünket is odaátról, úgy, 
hogy itt van mellettünk és velünk. 
Szava hordozó, megtartó hatalom volt 
Ordass Lajosné -  Irénke néni életében 
is: Bízzatok, én legyőztem a világot.

Jézus győzelméből élt Ordass Lajos
né is, és vele ti is, családtagok.

Jézus halálának és feltámadásának 
győzelme ez. Ott van Jézus közvetlenül 
a kereszt közelében. „Miután ezeket

mondta Jézus, kiment tanítványaival a 
Kedron patakon túlra” -  folytatja Já 
nos a búcsúbeszédeket -  ahol a pata
kon túli kertben hamarosan megkötö
zik ŐL Hiúja, mi vár rá. de tudja azt is, 
ami tanítványai sorsa lesz. Nem csinál 
belőle titkot: „A világon nyomorúságo
tok van”.

Jézus tanítványainak sorsa tehát ül
dözés, nélkülözés, szenvedés. A világ 
szorongattatást hoz: próbára teszi a 
tanítvány hitét, el akaija szakítani 
Urától, sőt üldözi. De Jézus ott van 
övéi mellett a legnehezebb helyzetek
ben is, -  sőt akkor igazán: bízzatok, én 
legyőztem a világot.

Győzelméből élt Ordass Lajosné is. 
Mi más tartotta meg? Ki más tarthatta 
meg?

A nyomorúság sorsává lett neki is. 
Nem ő állt a nagy küzdelmek reflektor- 
fényében, -  ő csak csendesen hordozta 
azok hátrányos következményeit Meg
ismerte azt a félelmet, hogy akit meg
szeretett, akinek oldalán a Deák téri 
templomban kimondta: „holtáig el 
nem hagyom”, -  ez bekövetkezhet a vi
lág, a tébolyult hatalom könyörtelen 
eitiprásábói is. Élnie kellett nehéz 
anyagi gondok között. A napi kenyé
rért, megélhetésért való küzdelemben, 
kukoricacsuhéból font cipők varrá
sától, sálak, kendők, kesztyűk köté
séig, és művirágfestésig mennyi min
dennel kellett foglalkoznia! Élt kínos 
beosztásban, hogy mindenre jusson. 
Élnie kellett jövőtökért való aggódás
ban, látva azt is, hogyan záiják le előt
tetek a továbbtanulás útját.

A nyomrúság sorsává lett neki is. 
Gyermekkoromból élesen belém rög
ződő emlék: beszámoló a házkutatás 
utánról. Amikor a hír után szüleim 
odamentek, még minden úgy vöt, aho
gyan előző éjjel a nyomozók hagyták: 
kiforgatott fiókok, szekrényekből ki
hányt ruhák, leforgatott könyvespol
cok és az elvitt félj, édesapa reményte
len hiánya. A beszámoló mégsem egy

kétségbeesett feleségről szóit, aki laká
sa és élete romjain panaszkodik, aki 
sír és magába roskad, aki keserűen 
zúgolódik. Mindez annyira természe
tes lett volna, -  de akkor bizonyára 
elfelejtem a beszámolót Gyermekként, 
alig tíz évesen megéreztem egy titkot, 
amit csak később értettem meg igazán, 
hogy mit jelent ilyen helyzetben Jézus. 
Az a békesség, amit ő adhat egyedül: 
„Ezeket azért mondom nektek, hogy 
békességetek legyen énbennem”. Ami 
megszületett Ordass Lajosnéban is 
sorsa csendes tudomásulvételében. De 
amit vállalt tanítványként egy életen 
át, azt csak Jézussal lehet! Hiteles 
tanítvány számomra alázatos háttér- 
szolgálatával, félje sorsának elfoga
dott következményeivel. Jézus győzel
me ez életében, mert Krisztus ereje, 
diadala kiárad övéire is.

Éljetek ti is ebből a győzelemből!
Nektek is nyomorúságotok van, ez 

most a halál parancsolt helyzete: a 
nyomorúságnak fordított eredeti bib
liai szó szomorúságot is je len t

Átéltétek ezt vele kapcsolatban 
korábban is, amikor egyre erőtlenebb 
lett, egyre gyengébb és csendesebb. 
Amikor nem tudtatok, mert nem lehe
tett rajta segíteni. S átélitek most, a te
metés órájában is. Átélitek azt, amit 
igazi mélységében tulajdonképpen alig 
fog fel az ember. „Értem, hogy anyám 
eltemették, de nincs, és nyugtalan 
vagyok” -  írja József Attila is, és tűnő
dik tovább: „Ezt nem értem. És érthe
tetlen, hogy mindig így lesz ezután”. 
Versét tizenhat évvel édesanyja halála 
után írta. A józan ész azt mondja: ér
tem, értenem kell. a szív számára még
is érthetetlen, hogy mindig így lesz ez
után.

A józan ész itt is azt mondja: érte
netek kell, hogy 90 év terhével megpi
henni vágyót, s lassan feladta. Mégis 
fúj, jogosan, hiszen édesanya csak egy 
van. És nektek elsősorban nem egy 
fénylőn tiszta nevű püspök felesége

Teológiai Akadémia 
Értesítjük Olvasóinkat, hogy az 

Evangélikus Országos Könyvtár (Bu
dapest, Üllői út 24.) júliusban még a 
szokott rendben nyitva tart, augusz
tusban zárva lesz.

A könyvtára (Budapest, Rózsavölgyi 
köz 3.) júliusban 9-16 óra között lesz 
nyitva, augusztusban keddenként, 
9-13 óra között ügyeletet tartunk.

volt, hanem édesanya, családanya, 
nagymama és dédszülő.

De bízzatok, én legyőztem a világot! 
Ezt mondja Jézus. És ezt Jézus 

mondhatja egyedül, hiszen szaván túl 
egy kereszt és egy kinyílt sír győzelme 
volt ez. Egy sírkő üzenete volt nekem 
egyszer, idegen város idegen síijának 
üzenete. Jézus üzenete egy sírkövön: 
bízzatok! Győztem bűnöm, halálon, 
gonoszságon, reménytelenségen, meg
ásott és betemetett, m^jd újra meg
ásott sírokon, enyészeten és kárhoza
ton. Bízzatok édesanyátok hamvai 
mellett, s majd szüléitek síijánál: nem 
itt a vég!

Megtartó reménysége volt ez Or
dass Lajosnénak is. Kedves igéjét a 
gyászértesítésre nyomattátok: „Tü
dőm, hogy az én Megváltóm él, és utol
já ra  az én porom felett megáll!” Ami 
utolsó, az csak a földi élet távlatában 
az. Az utolsó szavak, amelyeket őr- 
zünk. Az utolsó találkozás, am it 
emlegetünk. Az utolsó út, amelyre ha
marosan elindulunk. De legutoljára 
még a Megváltó cselekszik: jön po
rainkhoz és életre hív.

Itt megnézzük egymást utoljára. Ki
mondjuk az utosó szavakat. Köny- 
nyesen vagy befelé sírt szomorúsággal 
elkísérjük egymást az utolsó útra. De 
tudjuk, amit ő is tudott, hogy él az ő 
Megváltója, a  mi Megváltónk. Adja bé
kességét nyomorúságban és szomorú
ságban is, életben és halálban is úgy, 
ahogyan csak ő tudja adni egyedül.

Adja békességét, -  és ez a szó a 
Szentírás eredeti nyelvén üdvösséget is 
jelent. Ámen.

Esztergomi Nyári Bibliaiskola 
Időpont: 1995. július 23,-augusztus 

5. Részvételi d(j: 6000,- F t+ a jegyzetek 
költsége. Érettségi utáni evangélikus 
fiúkat és leányokat várunk erre 
a tanfolyamra. Jelentkezés az alábbi 
címen: Evangélikus Gyülekezeti Köz
p o n t Szabó László lelkipásztor, 2500 -  
Esztergom Simor J. u. 82. Tel./Fax: 06- 
(33)311876

BÜK
Egyházzenei hangverseny lesz július 

24-én, 20 órai kezdettel templomunk
ban. Közreműködik Szabó Magda és 
Bede Fazekas Csaba operaénekes, or
gonái illetve, a kamarakórust vezényli 
Tárnái Endre.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája július 16-án este: 
Imádkozzunk azokért a szabadult em
berekért, akik hitetlenek, hajléktala
nok és reménytelenek, hogy megtalál
ják azokat a kapaszkodókat és lehető
ségeket, melyekkel emberségüket és 
emberi méltóságukat megőrizhetik!

A Szentírás Szövetség felekezetközi 
angol bibliatábort szervez 8 és 15 év 
közötti gyermekeknek napközi jelleg
gel a Rákosfalvai Református Gyüle
kezet területén augusztus 3. és 18. kö
zött. Részvételi díj 5700 Ft. Jelentkez
ni lehet 1000 Ft előleg befizetésével a 
helyszínen: Bp. X., Kerepesi út 69.

A Sárvári Lelkészi Hivatal új tele
fonszáma: 95-320-473.

SZÜLETÉS
Magassyné Imreh Zsuzsannának és 

férjének, Magassy Zoltán nemeskéri 
diakónus lelkészéknek 1995. június 18- 
án ÁRON nevű első gyermekük szüle
tett.

Szabó László esztergomi lelkésznek 
és feleségének 1995. április 15-én Jo
hanna Blanka nevű kislányuk született.

Freundliche, gewissenhafte Kranken
schwester, Pensionärin, für hebevolle Be
treuung eines älteren Ehepaares in Deutsch
land (Schwarzwald) gesucht. Gute 
Deutschkenntnisse Voraussetzung. Anfra
gen unter Tfel: 166-0356,161-2625 

Barátságos, tapasztalt, németül jól beszélő 
nyugdíjas ápolónőt keres Németországban 
(Schwarzwald) élő kedves idős házaspár. 

Jelentkezés: Tfel.: 166-0356,161-2625

Szeretettel várunk színvonalas progra
mokra, ha független, társra vágyó, főleg bu
dapesti és környéki keresztény értelmiségi 
hölgyet vagy férfit. Jelentkezés: Bp. IX., 
Ráday u. 55. utca felől, hétfő, szerda 16-20 
óráig. Tel.: 217-6189.

1 TORONYÓRÁK kon zenien világszínvonalon 
Kvarc- ét rádióveiárléueL 

^^^^^ÉKapcaolóórák, harang villamosítás 
■TORONYÓRAIPARI TÁRSULÁS 
8000 Székesfehérvár. Kouuth u. 6. T0REL TeL:(22)312-235

E v a n g é l i k u s

E l e t  I P
A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 133-6438; 134-3567 
Árusítja a  Kiadóhivatal é s  a 
Magyar Posta RT.
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Szedés;
Fényszedő Központ Kft.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Templomi terjesztés az 
Evangélikus Elet Kiadóhivatala útján. 
Előfizetési díj; fél évre 780 Ft, 
egy évre 1560 Ft.
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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_______Két dolog van a világon,
amit ép elmével nehéz elviselni:
______ az az egyik, ha az ember
__________ soha sincs egyedül,

másik, ha mindig egyedül van
Széchenyi

“  A TARTALOMBÓL "

„ÉVZÁRÓ” ÜNNEPSÉG SAREPTÁBAN

GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS ROMANIABA

„ISTEN ÉLŐ LELKE JÖ JJ ALDVA SZÁLLJ 
LE RÁM!

R euss A n d rás re k to r je len té sé t m ond ja

26. Deutscher 
Evangelischer Kirchentag 
Hamburg 1995 • 14. bis 18. Juni)

M i a jó  -  m it kíván tőled  
az Úr!
tentiszteleten. A  püspök többek 
között ezt mondta: Mi a „jó” Is
tenben hiszünk, ezért tudjuk, mi 
teszi az életet alapvetően jóvá. A 
világ nagy igazságtalanságainak 
láttán nem kell feltétlenül „szu
per” szenteknek lennünk, de nem 
kell hangszereinket sem eldob
nunk. Cselekedni a jót és igazsá
got: ma jelenti a gyengék, a mene
déket keresők, háborús menekül
tek és hajléktalanok ügyének fel
karolását. Szeretetre törekedni je
lenti pl. a gyermekekre vagy a 
mozgássérültekre időt szánni -  
mert erre kevés időnk jut. (Feltű
nően sok tolókocsis résztvevő volt 
a csarnokban!) A  nagyfokú egoiz
mus helyett inkább erre adjunk 
tippet.

Hasonlóképpen zajlott egyszer
re 48 helyen -  a város templomai
ban, stadionokban, művelődési in
tézményekben és a Hamburg kö
zelében fekvő Neuengamme-ban, 
az egykori náci koncentrációs tá
borban tartott megnyitó istentisz
telet. Ez utóbbi helyen Em st 
Benda professzor, az Egyházi Na
pok bizottságának elnöke mondta, 
hogy e jelenlétünk „nem csupán 
gesztus, nem rituálé. Amikor itt 
vagyunk, az Egyházi Napok témá
jának kellős közepén vagyunk.” 
Megrázó volt az egykori 6374-es 
tetoválási számot viselő -  ma 
Amerikában élő Gloria Holländer- 
Lyon vallomása - , aki 14 évesen 
volt a tábor lakója. A  napok mot
tójával szemben idézte a náci idők 
„lósungját”: „A zsidóság a mi sze
rencsétlenségünk!” Több egykori 
táborlakó is erősítette a félelmek 
helyén meggyőződését: „Mégbo- 
csátok -  de a félelmek idejét feled
ni nem tudom.” Az egybegyűltek 
hitvallása ebben fogalmazódott 
meg: „Az emlékezés egyben tanul
ság is!... Felelősséget hordozunk 
mai világunkért!”

Ilyen alaphanggal indult meg a 
négynapos program, melyről kö
vetkező tudósításban fogunk bő
vebben szólni.

A  németországi 
Evangélikus Egy
házi Napok vezér
igéje (mottója)
Mik 6,8 verse volt.
A  megnyitó isten
tiszteletek textusa 
is ez az ige volt. A 
központi megnyitó 
a hamburgi város
háza előtti téren 
zajlott le. Az állan
dóan szemetelő 
eső sem mosta el, 
hatalmas tömeg (kb. 20-25 ezer 
ember) gyűlt össze a téren és a 
környező utcákban és kitartott vé
gig az esernyők alatt.

Igen jó alaptémát adott a prófé
tai igevers: „Ember, megmondta 
neked, hogy m i a jó, és hogy m it kí
ván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj

bűnösökkel”, az idegenekkel, a té
velygőkkel, vakokkal és bénákkal, 
gazdagokkal és szegényekkel is... 
de folytathatjuk a mai sorral: a 
munkanélküliekkel, az AIDS bete
gekkel, a nagyvállalkozókkal és a 
drog-függőkkel, politikusokkal és 
a gyermekekkel -  kérdéseikkel és

törvény szerint, törekedj szeretetre és 
légy alázatos Isteneddel szemben." 
Maria Jepsen hamburgi püspöknő 
igehirdetésében a megnyíló Egy
házi Napokat „a keresztyén egy
ház nyitottsága szimbólumának” 
nevezte. A hely, ahol összegyűl
tünk, maga is szimbolikus jelentő
ségű. Nyitottak vagyunk, a szabad 
ég alatt jöttünk össze, nincsenek 
vastag falak, melyek a mindennapi 
élettől elválasztanának. Két épület 
között állunk: a városháza és a ke
reskedelmi kamara között... Politi
ka és gazdaság jelentős tényezői 
életünknek. Az Egyházi Napok 
rendezvényei során ezekben a na
pokban újra meg újra kérdéseket 
kapnak majd az egyháztól -  és ez 
régi tradíció nálunk. A'piac törvé
nyei és az állam rendje kell, hogy 
odafigyeljen azokra, akik a perem
re kerültek: a szegényekre, a mun
kanélküliekre, az idegenekre és a 
menedéket keresőkre. Nem sza
bad csupán magunkkal törődnünk 
-  az egyházban sem. Ha csak ma
gunkkal törődünk, nem vagyunk 
többé egyház, nem élünk „Isten 
színe előtt”. Jézus követése szoli
daritást jelent azokkal, akik velünk

tapasztalataikkal, ínségükkel és 
kötelezettségeikkel. Az a jó dolog, 
ha egy asztalhoz tudunk telepedni 
velük, együtt beszélgetni, enni és 
imádkozni -  mondta többek között 
a püspöknő.

A  vásárváros 5. pavilonjában a 
bajor testvéregyház püspöke 
Hermann von Loewenich püspök 
hirdette az igét. Itt nagyobb rész
ben a „fúvósok” vettek részt az is

JÉ Z U S VOLT K Ö ZÖ TTÜ N K
Teológiai Akadémiánk hagyo

mányos tanévzáró ünnepi ülését 
június 22-én tartották a Zuglói 
Gyülekezet templomában.

IV ajtle r G áb o r igehirdetése

Az Akadémián folyó egyházze
nei oktatást dicséri, hogy nem csu
pán a teológusok énekkara, de a 
fúvóskar is keretezte szolgálatával 
az ünnepséget. Az ülést megelőző 
istentiszteleten az énekes liturgia 
is arra mutatott, hogy az érdeklő
dés a liturgia kérdései felé pozitív 
módon fordult az utóbbi években. 
A liturgiát és az igehirdetést az 
egyházzenei tanszék vezetője, 
Trajtler Gábor végezte. Igehirde
tésének alapigéje az emmausi ta
nítványok Lk 24-ben olvasható 
története volt. Igehirdetésének 
üzenete: Jézus volt közöttünk a 
tanévben. Ha nem értjük, mi tör
tént, megszólal Jézus és megvilá
gosodik minden, mint egykor az 
emmausi tanítványok előtt a hús
véti esemény. Jézus magyarázza az 
írásokat, itt van közöttünk. A  leg
több óra beszélgetésekben telik el, 
igyekszünk magunkat kifejezni és 
másokat meghallgatni. Itt van kö
zöttünk, csak nem vesszük észre, 
akadályozottak vagyunk a látás
ban. Örüljünk, hogy Jézus volt kö

zöttünk a tanévben és reméljük, 
hogy a búcsúzók -  ötödévesek -  
számára is Ő lesz az erő a lelkészi 
szolgálatban.

Dr. Reuss András rektor jelenté
sében foglalta össze a tanév lefo
lyását. (Jelentésének teológiai 
mondanivalóját lapunk más he
lyén közöljük.) A nappali és a hit
tanári szakon összesen 130 hallga
tót, ezenkívül 85 levelező hallgatót 
oktattak az év folyamán. Egy-egy 
professzornak 150 körüli vizsgázót 
kellett félévenként meghallgatni. 
A professzorok túlterheltsége nem 
enyhült, sőt növekedett. Cserháti 
Sándor professzornak felesége el
vesztése után kétszer is kórházba 
kellett vonulnia, de Isten csodála
tos ajándéka, hogy most -  65. szüle-

AKIK ZÁRÓVIZSGÁT  
TETTEK;

Benedek Ágnes, Bruhács 
Tamás, Fóris Katalin, Kardos 
Zsuzsanna, Krámer György, 
Megyaszai Enikő, Molnár 
József, Rác Dénes, Rihay 
Szabolcs, Sefcsik Zoltán, 
Solymár Mónika, Szakács 
Támás, Szarka István teológu
sok és Fazekas Gabriella, 
Kertész Eszter hittanár szakos 
hallgatók.

___________________________

tésnapján -  itt lehet közöttünk 
mondta a rektor jelentésében. Be
számolt a hallgatók tanulás mellet
ti munkájáról, a hospitálásokról, az 
év eleji intenzív nyelvi és egyháztör
ténet-rendszeres tanfolyamokról.

A profeszori munkát vendégelő
adók is segítették, majd bejelen
tette, hogy az Egyetemi Tanács dr 
Jutta Hausmann professzomőt -  
miután a Bajorországi Evangéli
kus Egyház ehhez készségesen 
hozzájárult -  1999-ig egyetemi ta
nárrá megválasztotta és ezt az O r
szágos Presbitérium is jóváhagyta.

Nyelvtanári megbízást kapott 
Szentpétery Marianne angoltanár, 
négy évre tanársegédi kinevezést 
Csepregi Zoltán az egyháztörténeti 
tanszékre és adjunktusi kinevezést 
Fabiny Tamás lelkész. Thnszéken- 
ként szerveztek demonstrátori he
lyeket is.

A tanév folyamán elkészült a 
Szervezeti és Működési Szabály
zat, a nyári szünetre megszervez
ték a IV Posztgraduális Tanfolya
mot.

Végül bejelentette, hogy az 
Egyetemi Tanács 1998. július 31-ig 
teijedő mandátummal újraválasz
totta az eddigi rektort és helyette
sét (dr. Reuss Andrást és dr. 
Muntag Andort).

A hallgatók közül 13-an tettek 
sikeres záró szigorlatot, 2 hittanár 
szakos hallgató tett eredményes 
záróvizsgát. 18 IV. éves hallgató 
tette le az első szigorlatot, 13 II. 
éves az alapvizsgát, 2 hittan-tanár 
szakos hallgató ugyancsak alap
vizsgát és összesen 17 hallgató az 
elsővizsgát. A végzősök nevében 
Rihay Szabolcs búcsúzott és mon
dott köszönetét.

Az ünnepélyes ülésen köszön
tötték az 50 éve végzett Mar- 
schalkó Gyulát -  aranydiplomával 
-  és a 60 éve végzett Benczúr Zol
tán, Bojtos Sándor, Grünvalszky 
Károly, id. Kendeh György, Kutas 
Elek és Weltler Ödön lelkészeket -  
gyémántdiplomával. Nevükben 
Marschalkó Gyula mondott köszö
netét, idézve az éneket: „Mért tör
tént, fel nem foghatom, Csak ke
gyelem, csak irgalom.”

Szebik Imre püspök az Országos 
Egyház nevében üdvözölte az 
Akadémiát, a végzősöket és a jubi
lánsokat. Mindenért Istené legyen 
a hála! Luther szavait idézte: 
„Igyekeztem minden fát megráz
ni... Édes, ízes gyümölcsét tovább
adni...” így látjuk a jövő képét is a 
most végzőkben.

tszm

E lfáradtak  és m egfáradtak
-  Dr. R euss A ndrás rektor b eszám olójának  teo lógia i fejezete -

Igen Tisztelt Akadémiai Ünnepi 
Ülés!

Fáradtság! Fáradt vagyok. Fá
radtak vagyunk.

Aki így sóhajtozik, gyors választ 
kaphat: már nem vagy egészen fia
tal, alacsony a vérnyomásod, rossz 
a vérképed, tavaszi fáradtság, vita
minhiány, légszennyezés, időjárási 
front, túl magas vércukorszint, ér
elmeszesedés, egészségtelen táp
lálkozás, vagy valami ehhez hason
ló.

A  tanulmányi év végéhez okta
tók és hallgatók is -  úgy gondolom 
-  fáradtan, kimerültén érkeztünk 
el. A  megállapítás talán némi meg
ütközést kelthet. Először is akkor, 
ha valaki azt gondolja, hogy a szel
lemi munka nem igazán munka. 
Thlálóan fogalmaz Luther az asz
tali beszélgetésekben, amikor azt 
mondja: ,Ä k i nem tud írni, azt hi
szi, hogy az nem munka. Három ujj 
ír s mégis az egész test dolgozik" 
(166. old. in: Virág Jenő: Dr. Lu
ther M árton önmagáról. Buda
pest, 1943.) Megerősíti ezt az a 
megfigyelés, hogy a szellemi fá
radtságot sokkal nehezebb kipi
henni, mint a fizikait. Spalatinhoz 
1519. december 18-án, a várt ta
nulmány késedelmes elkészítése 
miatt mentegetőzve, így ír Luther:

„..A  zsoltárok egész embert kí
vánnak, ugyancsak egész embert az 
egyházi szónoklás, mely az evangéli
um m al és genesissel foglalatos
kodik, harmadszor egész embert ki

váló foglalatosság negyedszer pedig 
az előadás tiszte is, hogy ne is szól
jak a levélírás és egyéb idegen ügyek
kel való foglalatoskodásokról, me
lyek közt az ismerősökkel való talál
kozás, melyet majdnem dáridónak 
nevezhetnék, legtöbb időmet rútul 
elfecsérli.

Annyi bizonyos, hogy csak ember 
vagyok, mégpedig csak egy ember. 
Hozzálátok a munkához, de ha azt, 
amit te kívánsz, el kell végeznem, 
minden egyebet abba kell hagynom. 
De bár ezen egy feladatnak nyugod
tan szentelhetném magamat! Ezt 
nagy boldogságnak tekinteném és 
távol vagyok attól, hogy nem szíve
sen teszem. ”

Másodszor azért kelthet megüt
közést fáradtságról beszélni, mert 
a keresztyén élet mögött olyan ki
fogyhatatlan erőforrást hiszünk, 
amely dacol mindenféle fáradtság
gal. Az Újszövetségben két helyen 
is olvasható Pál apostol figyelmez
tetése gyülekezeteihez, amely a 
magyar fordítás szerint arra int, 
hogy a jó cselekvésében ne fárad
janak el. Ez az intés azt sugallja, 
hogy aki igazán keresztyén, az 
nem fárad el. Vagy: mintha a ke
resztyén ember veszélyeztetett 
helyzetbe kerülne, ha elfárad a jó 
cselekvésében. Igazak-e ezek az 
állítások?...

*
...Az elvégzetteket így gyorsan, 

félek, nem is teljesen elsorolva, ne 
csodálkozzék senki, hogy szinte II-

„Elég m ost már, Uram!" (lK ir 
19,4), ha nem is folytatjuk az ő sza
vával és nem kívánjuk még, hogy 
Urunk vegye el életünket. Kissé 
talán mégis vágyakozva gondolunk 
rá, mert ő lefeküdt és aludt, egy 
angyal felébresztette, enni adott 
neki, megint aludt, megint evett és 
aztán ment „annak az ételnek az 
erejével” negyven nap és negyven 
éjjel.

Megvallom, nagyon örültem, 
amikor rátaláltam Márk evangéli
umának mondatára: „olyan sokan 
voltak, akik odaérkeztek, és akik el
indultak, hogy még enni sem volt 
idejük. ” (Mk 6,31). Igen bátorít Já
nos evangéliumának leírása is: „Jé
zus akkor az úttól elfáradva, leült a 
forrásnál” (Jn 4,6). Ha ugyanis már 
akkor ilyen tempóban kellett élni
ük a tanítványoknak, és ha maga 
Jézus is így elfáradt, akkor milyen 
alapon várhatnánk mi maiak las
súbb tempót, kényelmesebb életet, 
kevesebb fáradtságot.

Elgondolkoztató az is, ahogyan 
a tudomásunk szerint legaktívabb, 
legszerteágazóbb munkát végző 
apostol, Pál beszél szolgálatáról. 
Az Újszövetségben legtöbbször ő 
használja, és csaknem mindig saját 
szolgálatára, de mindig az evangé
lium szolgálatával kapcsolatosan 
azt a szót, amely a görög nyelvben 
a szabad emberhez méltatlan fá
radságos munkát jelöli meg. Ilyen 
értelemben mondja, hogy többet 
dolgozott-fáradozott -  éjjel és
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BERTALAN FERENC

Titok

Mama soha nem nevet ki engem. 
Neki elmondom az álmom.
0  is elmeséli a titkait, 
és nem csodálkozik, 

hogy csigabiga-háton 
az Óperenciáson 
túlra jött velem.

Van, amire emlékszik is.

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Olivér és a „Rőtfejű”
Olivér a pékség előtt áll, bal hóna alatt egy cipó, a jobb 

kezében pedig szatyor teli zsemlével. Látja, amint a 
„Rőtfejű” a tizenhetes számú házból keresztülrohan a té
ren, a kút mellett. A kút vaskerítése előtt utoléri a kis Tó
nit. Kitépi kezéből az iskolatáskát, és felakasztja magasan 
Tóni feje fölött a kerítésre. Tóni elsírja magát. A Rőtfe
jű meg szétterpesztett lábakkal áll és nevet. Nagyobb és 
erősebb, mint Tóni, sőt Olivérnél is nagyobb és erősebb. 
Most meg fellöki Tónit, aki szívszaggatóan bömböl.

, Jóisten”, szól Olivér, „muszáj nekem ezt végignézni?” 
„Ez tényleg nem várható el tőled”, feleli a Jóisten.

• „Csináljunk valamit!” mondja Olivér. Odarohan, a ke
nyeret a kút szélére teszi, a zsemlésszatyrot meg fel
akasztja a kőgolyók mellé, azután leveszi Tóni táskáját.

„Futás, Tóni!” Tóni a zokogástól még csak meg sem 
tudja köszönni a segítséget.

„Te szánalmas kis béka!” sziszegi a Rőtfejű. „Mit avat
kozol te bele? Na válj csak!” Aztán jól sípcsonton rúgja 
Olivért.

„Aú, ez fájt!” mondja Olivér. „De nem bírom, ha Tó
nit hecceled. Gyáva dolog: egy ilyen nagy dagi egy olyan 
kis vékonyság ellen!”

„A zt hiszed kíváncsi vagyok a véleményedre...”, dör- 
mögi a Rőtfejű. „Te taknyos!” Leköpi Olivért, és elmegy.

„És most?” kérdi Olivér a Jóistent. „Most türelmesnek 
kell lennünk vele”, feleli a Jóisten.

„Még le is köpött”, mondja Olivér. „Mindkettőnket le
köpött”, mondja a Jóisten. „Nem, nem!” ijed meg Olivér. 
„Csak engem!”

Másnap a korcsolyapályán találkozik a Rőtfejűvel. A 
Rőtfejű meglöki: „Mamakedvence! Hátulgombolós! 
Anyámasszony katonája!”

„Te vagy az anyámasszony katonája!” válaszol Olivér. 
Á következő nap az óvodánál találkoznak. A Rőtfejű a 

iishúgát viszi hazafelé. Kézen fogja, úgy vezeti át az úton. 
Elpirul, mikorméglátja Olivért. 
edlüeló , te nagys»ájú!”ii.vm.» .,,

Te vagy a nagyszájú”, válaszol Olivér barátságosan.
„A harmadik napon egy keskeny hídon találkoznak. A 

Rőtfejű az anyukája mögött masírozik, és két nehéz 
szatyrot cipel, teli gyümölccsel és zöldséggel. Még a két 
füle is elpirul, amikor megpillantja Olivért.

„Heló, te kavarógép!”
„Engem Olivérnek hívnak”, mondja Olivér, és utat en

ged Rőtfejűnek és édesanyjának. „És téged hogy hív
nak?”

„Jánosnak”, feleli Rőtfejű. „És ha még egyszer Rőtfe
jűnek nevezel, úgy beléd rúgok, hogy felszállsz az üstökö
sökig!”

Olivér oldalról jobban szemügyre veszi Jánost. „Sze
rintem nem is olyan rossz a hajad”, mondja elcsodálkoz
va^ •

Rőtfejű anyja is hátrafordul. „Ezt mondom én is min
dig Jancsinak!! Nekem is tetszik a hajszíne, de a legtöbb 
gyerek csúfolja miatta...”

„Felejtsd el őket, ne is figyelj rájuk” mondja Olivér Já
nosnak.

„Szia!”
„Szia!” dörmögi Rőtfejű.

M e g f e j t é s e k
A június 18-i számban megjelent „Kemény dió” cí

mű feladvány helyes megoldása: Olyan örömöt, mint a 
forrás...

Megfejtők:
ifj. Bors Zoltán (Felpec); Bunditv Ede 

(Soltvadkert); Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági 
Kör; Hibácskay Andrea (Békéscsaba); Illés Adél 
(Egyházasdengeleg); Kardos Anita (Fancsal); Kollár 
Tamás (Dunaegyháza); Lőrinczi Istvánná (Legénd); 
Marthon Ildikó (Bököd); Mersva Ildikó (Vácegres); 
Németh Csilla (Somlószőlős); Schaadt Nóra 
(Bonyhád); Zalán Péter (Budapest).

A szerencsés nyertesek nevét ezúttal aláhúzással 
jelöltem meg! *

Lapunk június 25-i számában jelent meg a „Csak 
hasonló” című fejtörő, ahol meg kellett találni a két 
nagyon hasonló kép közötti különbözőségeket. Ez a 
következő olvasóinknak sikerült:

Bárány Zsuzsanna (Oroszlány); ifj. Bors Zoltán; 
Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági Kör, Illés 
Adél; Kardos Anita: Kis Gabriella (Oroszlány); 
Lőrinczi Istvánná; Mersva Ildikó; Nuszpel Mónika és 
Krisztián (Soltvadkert); Papp Edit (Kisbabot); Zalán 
Péter.

Humorzsák
Egy férfi bebocsátást kér a mennyországba.
-  Ha volt egy bátor tetted az életedben -  mondja 

Szent Péter -, akkor beengedlek.
-  Volt. Egy alkalommal focimeccset vezettem, és ti

zenegyest ítéltem a hazai csapat ellen.
-  Remek -  szól Péter. -  És mikor volt mindez?
-  Úgy öt perce.

*

Mark Twaintőj a híres írótól egyszer megkérdezte egy ' 
újságíró, hogy mi a véleménye a mennyországról és a po
kolról?

-  Nem szívesen nyilatkozom -  mondta -, mert mind
két helyen vannak barátaim.

GYERMEKNAP 
lesz Esztergom ban 

1995. augusztus 26-án!

A gyerm ekrovat készítői s táb ján ak  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Kossuth, ThökölyBocskay emléke a nagyvilágban napjainkban...

A Millenniumi PROHÁSZKA LÁSZLÓ 
emlékmű, a Buda- . 
vári szoborkalauz P o t * Q l l r f A l Q C A i r  
és a nagyon értékes A J C t l  C U l g U l d S U A  
Szoborsorsok után 
Barangolások cím
mel jelent meg 
Prohászka László 
legújabb könyve.
Kis alakú, alig száz
oldalas könyv, szí
nes útirajzokkal, 
vagy még inkább 
magyar emlékek 
keresése a világban.
A  hazai művészet- 
történeti kiadvá
nyok után most 
külföldre hívja ol
vasóit, akik pedig 
már jártak az általa 
említett városokban, kellemes órákat szerezhetnek ma
guknak az emlékek felidézésével. Érdekessége a könyv
nek, hogy kevésbé ismert városokat, vidékeket keres fel 
és mindenütt a magyar kapcsolatokat, régi magyar em
lékeket keresi. így jutott el Londonban a Kensington 
Gardens szépen gondozott zöld gyepétől a West End 
egyik kis utcájába, ahol egy egyszerű háromemeletes ház 
bejárati ajtaja mellett „azúrkék kerek táblán büszke, fe
hér betűk hirdetik:

Louis Kossuth 
(1802-1894)
Hungarian Patriot 
stayed here..
Chepstow Villas 39.”

,„A magyar forradalom és szabadságharc főhajtásra 
kötelező, távou emlékhelye”. Ha valakit arra visz útja, jó  
lenne, ha fényképpel megörökítené az emléktáblát.
(Gondolom, a szerző is ezt tette.)

____Ttirictnelsnsl/tinls Issi-rül hnn\>nn fal

az Alsóvárosban, a Bástyasétány parkjában lévő hatal
mas emlékműre, mely a reformáció legkiemelkedőbb 
hőseinek kőbevésett alakjait őrzi, s melyről 1946-ban írt 
Illyés Gyula -  a reformációért küzdő államférfiak kö
zött említve a bihari nagyurat, az evangélikus Bocskai 
Istvánt.

„Száznegyvenhármat léptem, ez a hossza 
az emlékműnek. Hírnök, ki megölt 
milliók végtisztességét hozza, 
úgy mentem el a szobor-sor előtt.
Kálvin, Knox, Faréi, Bézaü S bika-fővel 
a hadrakelt hit zord hadnagyai, 
a Vilmosok! és Coligny és Cromwell 
-  ők néztek rám -  s a szablyás Bocskay!...”

Londonból, Genfből a Szebeni-havasok vadregényes 
tájai felé viszi olvasóit a távolesőre is figyelve: észreveszi 
az „apró erődtemplom” közelében a Christian feliratú 
táblát. A z egykor Kereszténysziget nevet viselő kicsiny 
helységben választották 1690-ben Erdély fejedelmévé 
Thököly Imrét. (A mindig hazai virágokkal borított sír
já t nem régen látogattuk meg „a késmárki evangélikus 
templom mauzóleumának márványos csendjében” -  
Sch. P.)

Barangolásai során eljutott Prohászka László 
Kisbaconba, a kis székelyfaluba, a nagy mesemondó, 
Benedek Elek „takaros, sárga falú, tomácos” lakóhá
zába. Látta az ősi parkban a Bánffy-kastélyt 
Bonchidán, és feljegyezte Tamási Áron szavait Bánffy 
Miklósról: „Nemcsak gróf volt és gazdag ember, ha
nem szellemileg is fényűző ezermester.” Bemutatja az 
isztambuli „Héttorony” szomorú épületét, ahol sok 
ezer magyar raboskodott, a várnai csata színhelyét, 
Prága és Kolozsvár sárkányölő Szent György szob
rait, Márton és György magyarországi művészek al
kotását, Kós Károly sztanai „Vaijúvár”-áí, II. Rákóczi 
Ferenc borsi szülőházát... Oldalakon át lehetne ismer
tetni ezt a kis -  történelmi emlékeinket felelevenítő 
könyvet, sajnos hely hiányában nem tehetem. Érdemes 
elolvasni!

K ét együttes fiatal m uzsikusokból
A hamburgi 

Egyházi Napok 
magyar ökumeni
kus küldöttségé
ben fiatalok is he
lyet foglaltak.
Ókét elsősorban 
mint zenészeket 
hívták, illetve 
küldték ki Ham
burgba. Az egyik 
együttes a Teológi
ánk hallgatóiból 
alakult PROMISE 
EGYÜTTES volt, 
a másik a debrece
ni református is
kolák növendékei
nek RÉZFÚVÓS EGYÜTTESE. 
Őket és ottani szolgálatukat igyek
szem most bemutatni e néhány 
sorban.

PROMISE EGYÜTTES
Úgy alakult a helyzet, hogy 1991 

őszén a teológiai hallgatók között 
többen akadtak, akik valamilyen 
hangszeren játszani tudtak és ezt 
nem csupán maguk szórakoztatá
sára tettek, hanem zenekart alakí
tottak. Nem határozták meg, hogy 
csupán gitár vagy más hangszerből 
álljon az együttes „készlete”, ha
nem ami volt, azt hangolták össze, 
így alakult ki az az együttes, amely 
most az Egyházi Napokon is részt 
vett és többször szerepelt közmeg
elégedésre.

A zenekar tagjai: Aradi György 
(basszus gitár és bőgő), Aradi A nd
rás (gordonka, cseUó), Smidéliusz 
Péter, Baranyay Csaba, Smidéliusz 
András (gitár), Lénárt Viktor és 
Birgit Jenik német ösztöndíjas 
hallgató (fuvola) és Kutyej Pál 
(trombita). Szerepléseik általá
ban alkalmiak, de elég rendszere
sen előfordultak már a Kőbányai 
Gyülekezet Kápolna-színpadán, a 
Turbina utcai szociális központ
ban és természetesen a Teológián 
is. Eddig mintegy 30-40 koncertet 
tartottak.

Amikor művészi céljaikról 
kérdezősködtem, ezt felelték: „hi
tünk megélését mai nyelven, költői 
módon szeretnénk mai embereknek 
átadni. ” Ezt a szándékot jól képvi
selték az Egyházi Napokon is. Igen 
sok hallgatójuk volt, ahol csak sze
repeltek. Meghívást kaptak már az 
első napon a külföldieket üdvözlő 
összejövetelre, több templomban 
is felléptek, főleg ifjúsági rendez
vényeken. Volt „utcai” zenélésük 
is a vásárváros területén.

Csütörtök este a Szt. Petri temp
lomban úrvacsorái istentisztelet 
volt a külföldi résztvevők szolgála
tával. Ebben a zenekar is helyet 
kapott, hiszen az istentisztelet li
turgiái részeit különböző nyelve
ken, különböző felekezetek kóru
sai vagy zenészei adták elő. Volt 
ott finnek által énekelt introitus, 
afrikai ortodox egyházi kórus éne
kelt Kyrielt és glóriát, etiópiaiak 
hozsannáztak és ezek között a hit
vallást a Promise együttes énekelte. 
Egyik legnívósabb szerzeményük a 
Niceai hitvallás „megzenésítése” az

adott hangszerekre. Ezt adhatták 
ők annak az istentiszteleti közös
ségnek.

Ellátogattak a vásárvárosban 
egyházunk kiállítására is. Mellet
tünk volt a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat kiállítása. Itt ül
tek le zenélni, toborozni a közön
séget, hogy hallgassák a zenét és 
megnézzék a kiállításokat. Képün
kön is ezt mutatjuk be.

Végül azt kérdeztem , hogy 
honnan veszik a szövegeket a ze
nélésükhöz. Ady Endre, Dsida 
Jenő, Weöres Sándor versei sze
repelnek gyakran, de vannak „sa
já t” szövegeik, verseik is. Birgit 
Jenik ezeket részben németre is 
lefordította.

Az együttes megmaradt, annak 
ellenére, hogy néhányan már se
gédlelkészek lettek. A zene iránti 
szeretet vagy a zenélés közben ala
kult barátság -  ki tudja melyik, 
vagy mind a kettő -  összetartja 
őket. Adjon Isten nekik kitartást 
további szolgálatukhoz.

Eddig már két kazettájuk is 
megjelent: Imádság idegenben 
(1991) és Esőváró (1994). Kapha
tók a Teológiai Akadémián.

DEBRECENI EGYHÁZI 
RÉZFÚVÓS EGYÜTTES 

Debreceni teológusok, tanárkép
zősök és szakközépiskolások alakí
tották meg az együttest, főként 
azért, hogy templomokban, gyüle
kezeti alkalmakon zenéljenek.

Mottójuk: „Lelkünk a buzgóság 
szárnyain Hozzád emelkedik. Mint 
egyházi rézfúvós együttes, ebben sze
retnénk eszköz lenni, egy szál toll 
lenni csupán, a buzgóság szárnyán, 
mely az ember lelkét Isten felé eme
li. ” Vezérigéjük: „aki mást felüdít, 
maga is felüdül.” (Péld 11,25)

Az együttes repertoárjában 
klasszikusok (Bach, Pezel, intrá- 
dák), valamint reneszánsz, korai 
barokk és barokk művek szerepel
nek. Nekik is kijutott bőven a szol
gálatból. A Szt. Petriben tartott is
tentiszteleten más fúvósok között 
ők is szerepeltek a bevezető és záró 
zenei részekbeh. Több összejövete
len voltak zenei keretben szereplők 
a különböző előadói helyeken.

Szombat délután a magyar cso
port meghívást kapott Hamburg 
egyik külvárosába, Wedelbe. Itt a 
gyülekezet lelkésze a magyar szár
mazású Weisz Jenő lelkész kalau
zolta csoportunkat és többek kö
zött Schulau- ba, a tengerről 
érkező hajók kikötőjébe is elveze
tett. Itt játszottak néhány számot 
az összegyűlteknek, majd tisztele
tünkre köszöntésképpen a magyar 
nemzeti himnuszt játszották el 
hanglemezről.. Az esti istentiszte
leten is több számmal szerepeltek.

Az együttesben 2 trombita, 2 
harsona, kürt és tuba szólaltatta 
meg az előadott darabokat.

Mindkét együttes fegyelmezett, 
tisztán csengő és jól felkészült 
szolgálatával szép elismerést szer
zett a magyaroknak az Egyházi 
Napok közösségében. tszm

, Jubál volt atyja minden síposnak és lantosnak... 
akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét” 

Mózes első könyve 4. fejezet

JUBÁL 95
Gödöllő szeptember 2-3.

A már hagyománnyá váló 
Gödöllői Keresztyén Könnyűzenei Találkozóra 

váijuk zenekarok, szólóénekesek, 
pantomimcsoportok, képzőművészek jelentkezését.

Az idei programról előzetesen:
Szeptember 2. szombat: 

de. 10.00-től szabadtéri fellépések 
du. 13.00-16.00 zenekarok próbája 

. ' a Petőfi Művelődési Központban
du. 17.00 a Jubál 95 megnyitása (koncertek 22.00-ig tartanak) 

Szeptember 3. vasárnap:
de. 10.00-től közös istentisztelet modem ökumenikus liturgiával 

du. 14.00: A Jubál 95 koncertjei.
Távollakók számára szállást, fellépő zenészeknek 

étkezést biztosítunk!
Hangszerbörze, kazetta- és könyvárusítás, híres külföldi zenészek, toplista, a 

zenekarokról... ajándékok!
Jelentkezési cím: Győri Johanna: Budapest 1204 Ady 89. 

Tel/fax/üzenet: 283-01-48

Este a székelyeknél
Este a székelyeknél jártam. Hűvös, időtlen este volt. 

Beszélgetés, valami harapnivaló a harapnivaló, friss le
vegőn. Panaszos dal, lento rubato, majd víg tánc, alleg
retto. Aztán újra a dal, majd megint a tánc, végül ismét 
a dal. Utána medvetánc, sirató melódia, majd kicsit 
ázottan kanásztáncot kezdtünk járni.

Ötven éve halt meg B a r tó k  B éla  -  a zeneszerzők 
között az egyik legnagyobb. És hetven éve született 
P ierre B o u le z  -  a zeneszerzők között az egyik legna
gyobb karmester. A  D eu tsch e  G ra m m o p h o n  ki
adó nemrég lemezsorozatba fogott vele, s ő  legtöbb fel
vételéhez Bartók-műveket választott. És a C h ica g ó i 
S z im fo n ik u s  Z e n e k a r t, egykor R e in e r  Frigyes, 
nemrég S o lti G yörgy zenekarát. A  háttérben tehát je
lentős Bartók-előadói tradíció húzódik meg. S az előtér
ben a hetvenéves muzsikus, aki néhány hete megjelent 
lemezén ideálisan ötvözi a tiszta szerkezetet felmutatni 
akaró kortárszenés megközelítést és az expresszív elő
adói szabadságot. Bartók megközelítésében a struktúra 
felmutatására koncentrál, játék és díszítés csak ezután 
következik.. Sosem hangoskodó vagy keménykedő, sőt a 
zenekari hangzás könnyű egyensúlyára törekszik, s tem
pói sem sietősek. A  T á n c -s zv it is inkább lassú, mint
sem gyors. Nincsenek kiélezve a kontrasztok, a tételvégi 
csendes strófákat, gyönyörű éjszakai zenéket sem állítja 
élesen szembe a fergetegesen sodró táncokkal. Olyan 
mélyen jár a zenében, olyan apró részletekig menően is
meri Bartók muzsikáját, hogy a darabok igaz valóját 
minden külsődleges karakterizálás nélkül is fe l tudja tár
ni. A  kimért pontosságnak és a lazaságnak ez az ideális 
játéka bizony ritka.

S ritka az is, hogy valaki a M agyar k é p e k e t diri
gálja. A z E ste  a s z é k e ly e k n é l, a M e d ve tá n c , a 
M e ló d ia , a K ic s it á zo tta n  és a zÜ rö g i ka n á s z 
tá n c  mind régi zongoradarabok, amelyeket Bartók 
1931-ben zenekari szvitté öltöztetett. Ez az angolok ze
nekari miniatúráihoz hasonlít: tájak, hangulatok ihlette 
rövid, festői karakterdarabok, brit földön gyakran halla-
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angol idill, ugyan! -, menjünk vissza 1910-be! Ekkor ír
ta Bartók a lemezen ugyancsak hallható Két képei. 
Nem sokkal előbb Frederick D e liu s  Franciaországban 
élő brit komponistával, a zenekari miniatúra jeles mes
terével találkozott. Leveleztek is, és a magányos magyar 
zeneszerző Kodály után legjobb barátjának nevezte őt. 
Hatott a Két képre ő  is, nemcsak a K ép ek  szerzője, 
D eb u ssy . Hogy mifelénk zenebarát nem ismeri, muzsi
kus nem játssza, nagy veszteség s tudatlanságról beszél a 
nemtörődöm legyintés. Bartók magyar előadót keresett 
Delius egyik alkotásának. Ma találna ? Saját Két képével 
sem sokkal jobb a helyzet! Hányán ismerik a V irág 
z á s t és a F alu  tá n c á t szerzője halála után ötven év
vel, születésük után nyolcvanöttel? Pedig nagyon értékes 
zene, az emelkedő felső szakaszát mássza meg éppen a 
zenekarra író Bartók, közeledvén a fennsíkhoz.

Ahová mint zongorára író komponista, maga is pia
nista, már felért. A  Magyar képek eredeti, zongorás vál
tozatai ekkoriban, 1908 és 1911 között keletkeztek. A z 
Este a székelyeknél nincs három perc sem. Roppant egy
szerű kompozíció -  és benne egy egész világ tárul fel 
klasszikus szépségben. A z öt kis epizódból álló miniatú
ra egyszerűsége és elementáris hatása Matisse 1910-ben, 
éppen a Magyar Képekhez felhasznált zongoradarabok 
keletkezése táján festett Z en e  című képéhez hasonlít. 
Ábrázolásmódját tekintve is pár lehet a kettő: végtelenül 
egyszerűek, dísztelenek, mint M ich e la n g e lo  kétség- 
beesetten lefaragott R o n d a n in i P ie tá ja . Fennáll a 
párhuzam az ábrázolás tárgyát tekintve is. Ésti, zenés, tár
sas együttlétet ábrázol mindkettő, s még az ötös felosztás is 
egyezik: három lassú és két gyors szakasz Bartóknál, két 
muzsikáló és három elmerülten fülelő alak Matisse-nál. S 
miről beszélnek? Arról, amint szerény egyszerűségében az 
ember megérzi és átfogja az univerzumot.

Ma este is a székelyekhez megyek. Egy amerikai zene
kar és egy francia karmester hív újfent egy német leme
zen. Ilyen eredetiben csak egész ritkán csendülhetett fel 
ez idáig zenekarral az Ürögi kanásztánc.
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A ZSINAT TIZENHETEDIK ÜLÉSSZAKA: JÚNIUS 23 -25 .
%

EZ TÖRTÉNT A TIZENHETEDIK ÜLÉSSZAKON
Intézkedett a zsinat egyes törvények életbeléptetéséről

A zsinat elő írt tárgysorozata szerin t elfogadta A z egyházi szo lgálatról szóló törvény III. fe je ze té t, 
a „N em lelkészi egyházi szo lgá la tró l.” E nnek elfogadott szövegét a m ostani H íradóban közö ljük.

A z ü lésszakot m egnyitó  áh íta to t F a ta lin  H e lg a  büki lelkész ta rto tta . E zután a zsina ti gazda  
jelen tette az igazoltan távollévők névsorát és bem uta tta  az erre az ülésre első alkalom m al behívott 
p ó tta g o ka t: G y a r m a ti  I s t v á n t ,  H o r n y á k  E n d r é t és M e k is  A d á m o t. B em utatkozásukat 
m ai szám unkban közzétesszük. A z ülés elkezdésekor 61 zsinati tag vett részt, az ülés határozatképes volt.

A z elm últ ülésszakon lem ondott Gazdasági B izottsági elnöki tisztéről d r . T ö r ö k  G á b o r . A zsi
nat ezen az ülésszakon választotta m eg a bizottság új elnökét. K ét je lö lt volt: S z tr u h á r  A n d r á s  
é s d r . H o r v á th  J ó z s e f .  34 szavazatta l d r . H o r v á th  J ó z s e fe t  választotta a zsinat elnökké.

T ekin te tte l arra, hogy a gim názium  épülete az októberre elhatározott zsina ti ülés idején m ás célra 
fog la lt, a zsina t úgy szavazo tt, hogy a 18. ü lésszako t október í  3 -1 4 -1 5-én tartja  m eg.

A z ülésszak m ásodik napján d r . H a fe n s c h e r  K á r o ly  bejelentette zsinati tagságáról való 
lem ondását. E rről a tényről és bejelentése elfogadásáról is olvashatunk a belső oldalakon.

Több -  eddig m ár elfogadott -  résztörvény életbeléptetéséről volt javasla t a zsinat előtt. E zeket sorra 
m egtárgyalta  a zsinat és in tézkedett arról, hogy az O rszágos E lnökség a törvény előírása szerint 
m egfelelő  dátum m al hatályba léptesse. A vasárnapi istentiszteleten a fa so ri gyülekezettel együtt vettek 
részt a zsina t tagjai. A z istentiszteleten d r . F r e n k l R ó b e r t országos felügyelő  hirdette az igét. 
P rédikációját lapunk 4. oldalán közöljük.

A 17. ülésszakon 15 ülést terveztek, de határozatképtelenség m ia tt a vasárnapra tervezett ülések 
elm aradtak, ill. ezeken a je lze tt tém ákról tartalm as beszélgetések fo ly ta k , m elyek alapján a következő  
ülésszakon lesz összegezés és szavazás. A z egyes üléseken d r . A n d o r k a  R u d o lf , d r . F r e n k l  
R ó b e r t , K o c z o r  Z o l tá n ,  d r . R e u s s  A n d r á s  és S z e b ik  Im r e  elnökölt.

M egnyitó áhítat
Jer 15,15-21

Katalin Helga ta rto tta  a m egnyitó 
áh íta to t

Kedves Testvéreim a Jézus 
Krisztusban!

Egy életút talán heteken, hóna
pokon át érlelődő és egyszercsak 
felszínre törő, mélységes pillanatai 
vannak előttünk nem kevesebb 
igénnyel: a hangzott igének ne csu
pán szemlélői, de merjünk megélői 
is lenni!

Megharcolt mondatok, nem 
egykönnyen megfogalmazott kéré
sek, mégis azt gondolom: Jeremiás 
hihetetlenül meglepődött volna, ha 
az Isten ott és akkor azt mondja: 
RENDBEN VAN!

Megdöbbent volna, mert a küz
dő ember számára igenis kell, hogy 
időről-időre megérezze a Minden
ható Ú R kiszámíthatatlanságát, 
mely a napi életben, a látható fel
színen persze így jelentkezik: 
„Olyan vagy hozzám, mint a csaló
ka patak,” de a reá hagyátkozó 
élet csatáiban boldogító az a tudat, 
hogy felettem, s mindenek felett úr 
vagy Te, akaratod igazabb az érde
kek formálta akaratoknál.

Úgy vélem, elkeseredett volna a 
próféta, ha így hangzik az isteni 
válasz: igazad van, elég a szóból!

Csalódott volna, mert csodálato
san türelmes Istennek ismerte meg 
az URat, tudta, hogy a kemény sza
vak ellenére is irgalmának idejébe 
százak és ezrek beleférnek!

Azt is szinte biztosra veszem, 
hogy Jeremiás belebetegedett vol
na, ha az elhívó ÚR érdemei elis
merése mellett -  hiszen szenvedett, 
tűrt érte gyalázatot, egyedül cipelt 
terheket -  felmenti, mert aki egy
szer is az isteni szó érintését úgy 
érezte, hogy megelevenít, szüntelen 
pedig azt tapasztalta, hogy örömöt 
okoz, annak számára örökké 
„szenvedély” lesz az ige, az üzenet 
hallgatása és hirdetése. Bármiféle, 
bárkinek a részéről történő „elvo
nókúra” könyörtelenül pusztulás
hoz vezet!

Jeremiás kínlódott, mégis igen 
meglepődött és belebetegedett vol
na, ha elveszni látszik a motiváló 
kiszámíthatatlanság, a megható 
türelem, a szilárd elhívás, gondo
lom és mondom azért, mert a felol
vasott textus így kezdődött: 
URam, Te ismersz engem! IS
MERSZ, azaz nem csupán a neve
met tudod, összefutottunk egy- 
szer-kétszer, hallasz rólam egyet s 
mást, hanem a hatalmadban va
gyok, a Tied vagyok! Mielőtt 
megformáltál, már ismertél, mie
lőtt a világra jöttem, megszentel
tél -  Te mondtad! S erre a bá
natban, gondokban is megőrzött 
bizalomra a munkálkodó isten
nek az a válasza: valóban ma
gamnak választottalak, most is, 
ezért hát:

TÉRJ HOZZÁM, hogy érezd a 
holnap fontosságát, hogy legyen 
kellő bátorságod, hogy csak úgy 
várd el mások változását, helyes 
hitvallását, ha te is elsőnek ismersz 
el!

ÉRTÉKES DOLGOKAT BE
SZÉLJ ÉRTÉKTELENEK HE
LYETT, mert csak így lehetsz szó
szólóm !

Döbbenetes igazság rejtezik az 
útmutatásban! Annyit beszélünk, 
annyiszor -jelentkezünk szólásra, 
de értékes-e? De Róla szóló-e, nem 
csupán rólunk? Ügyében hang
zó-e, vagy csak ügyünkben? Bölcs 
az augustinusi szó: Nem lehet hall
gatni nagyságodról, de néma a ró
lad csak fecsegő!!! Vajon nem erre 
vezethető vissza a sok kudarc, 
erőtlenség, hiányosság, ami gyüle
kezeteinkben, egyházunkban van? 
Arra, hogy az elhangzó szavakon 
bizony sokszor nincs ott az Isten 
pecsétje, mert értéktelen!

Jeremiás ezek után még azt is 
hallotta:

MARADJ A HELYEDEN! 
Nem neked kell hozzájuk térned, 
ők térnek hozzád, s ezzel együtt 
hozzám!

Bizony ez is megszívlelendő: le
hajolni igen, de nem e világ előtt 
meghajolni! Közéjük menni igen, 
de nem beolvadni!

Micsoda terápia! A könyörgő 
prófétától nem keveset kért az Is
ten! A szívét, a száját, a lábát, de 
azzal, hogy ő többet a d : bevehetet
len ércfallá teszlek!

Ezt mondja ma is szilárdságá
nak garanciájával Krisztussal! 
Mert emberi problémáinkra, fel
adataink adta kérdéseinkre Ő az 
Isten felelete, ne legyen más a mi 
válaszunk: szeretnék mind jobban 
a Te hatalmadban lenni, Uram! 
Ámen.

AZ EGYHÁZI SZOLGALAT
I I I .  F e j e z e t

N E M L E L K É S Z I  E G Y H Á Z I  S Z O L G Á L A T

I. Cím: 3.2 .3 . Az egyházi munkás alkalmi megbízást a megfelelő egyház-

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3.1 .1 . Az egyház tagjainak hitéből következik, hogy tanúskodja
nak Isten törvényéről és evangéliumáról, egym ást építsék a gyüle
kezetben és gyakorolják a segítő szeretetet. Nyilvános egyházi 
szolgálatot az egyház nemlelkész tagjai m egbízott egyházi munkás
ként végezhetnek.

3 .1 .2 . A M agyarországi Evangélikus Egyháziban egyházi munkás 
az, aki

a) valam elyik egyházközség nyilvántartott tagja,
b) a szolgálat ellátásához szükséges felkészítésben részesült, és
c) m eghatározott szolgálatra m egbízást kapott.

3 .1 .3 . Az egyházi munkás m egbízatása különböző szolgálati terü
letekre terjed ki, am elyek az igehirdetés, a tanítás (hitoktatás), a 
lelkigondozás, a diakóniai munka és a szervező munka szolgálati 
feladatai lehetnek.

3 .1 .4 . A M agyarországi Evangélikus Egyház egyházi munkásá
tól elvárja, hogy

a) belső elhívásból kötelezze el m agát az egyházi szolgálatra,
b) hivatásában feddhetetlenül éljen és szolgáljon,
c) vegyen részt a szolgálatához szükséges felkészítésben, tartós 

m egbízatás esetén továbbképzésben is,
d) szolgálatát a megbízóval összhangban végezze, és
e) munkájáról megbízójának rendszeresen beszámoljon.

3 .1 .5 . Az egyházi m unkás a m unkájáért szem élyében felelős. 
Am ennyiben szolgálatára m éltatlanná vagy alkalm atlanná vá
lik , m egbízójának joga és k ötelessége, hogy a m egbízást vissza
vonja.

3 .1 .6 . Az egyházi m unkás feladatát önkéntes módon vagy mun
kaviszonyban végezheti. Az egyházi munkást m egilleti költségeinek  
m egtérítése.

3 .1 .7 . A z egyházi munkásnak az őt érintő rendelkezésekről m eg
bízójától tájékoztatást kell kapnia.

II. Cím:
NEMLELKÉSZI EGYHÁZI MUNKÁSOK 

MEGBÍZATÁSA

3.2 .1 . Az egyházi munkás alkalm i vagy rendszeres szolgálatra  
kaphat m egbízást. A rendszeres szolgálatra történő megbízás lehet 
m eghatározott idejű, vagy határozatlan időre szó ló , tartós megbí
zás.

3 .2 .2 . N em lelkészi egyházi munkásai lehetnek valamennyi egy
házkorm ányzati szintnek és intézménynek.

kormányzati szint illetékes tágjától, rendszeres, meghatározott ide
jű megbízást presbitériumától, rendszeres, határozatlan időre szóló, 
tartós megbízást közgyűlésétől k ap .'A  rendszeres megbízatásról 
megbízólevelet kell kiállítani, tartós m egbízatás «setén szolgálatba 
állítása és eskütétele istentiszteleten és közgyűlésen történik.

3.2.4. Az egyházi munkás az egyházi intézményekben alkalmi 
megbízást a szakm ailag illetékes vezetőtől, rendszeres, meghatáro
zott idejű, vagy határozatlan időre szóló, tartós megbízást az intéz
mény igazgatótanácsától kap. Tartós megbízatás esetén szolgálat
ba állítása és eskütétele az intézményben tartott istentiszteleten 
történik.

3 .2 .5 . Az egyházi munkás határozatlan időre szóló, tartós megbí
zatása esetén esküt tesz, hogy

a) a közösséget építi,
b) az egyház rendjét megtartja,
c) a szolgálati titkot megőrzi, és
d) a rábízott szolgálatot hűségesen végzi.

3.2 .6 . Az egyházi munkás megbízójától kérheti felmentését a 
szolgálatból előzetes bejelentés alapján.

3.2.7. Az egyházi munkás szolgálatával és megbízatásával kap
csolatos vitás tanítási kérdésekben a felettes egyházkormányzati 
szint lelkészi vezetője, minden egyéb kérdésben az adott egyházkor
mányzati szint presbitériuma dönt.

III. Cím:
A LELKÉSZI MUNKATÁRS

3.3.1. A lelkészi munkatárs az az egyházi munkás, aki az Evan
gélikus Teológiai Akadémia -  Hittudományi Egyetem nappali ta
gozatán eredményes záróvizsgát tett, és akit a püspök a jelen 
törvény életbeléptetése előtt a szolgálatra ünnepélyesen kibocsátott.

IV. Cím:
A GYÜLEKEZETI MUNKATÁRS

3.4.1. A gyülekezeti munkatárs az az egyházi munkás, aki az 
Evangélikus Teológiai Akadémia -  Hittudományi Egyetem nappali 
tagozatán vagy levelező teológiai tanfolyamán eredményes záró
vizsgát tett, és akit az illetékes püspök hozzájárulásával az egyház- 
község közgyűlése a szolgálattal megbíz.

3 .4 .2 . A gyülekezeti munkatársat istentiszteleten a gyülekezeti 
lelkész állítja szolgálatba.

3 .4 .3 . A gyülekezeti munkatárs nemcsak egyházközségi, hanem 
m ás egyházi szolgálatra is alkalmazható.

f  30. számának zsinati melléklete
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A nemlelkészek egyházi szolgálatáról
A zsinat 17. ülésszaka elfo

gadta a Nemlelkészek Egyházi 
Szolgálatáról szóló törvényi fe
jezetet, amely része az Egyházi 
Szolgálatról szóló törvénynek. 
A fejezet logikailag e törvény 
általános részéhez kapcsoló
dik, amelyet a zsinat 14. ülés
szakán, 1994. januárban  foga
dott el (Zsinati H íradó, 
1994. jan . 23.). A fejezet terve
zetének első címe „önkéntes  
egyházi munkások” volt, de ezt 
a zsinat -  tekintettel az alkal
m azott m unkásokra -  még az 
általános vita során megváltoz
tatta.

A törvényi fejezet első címe 
általános rendelkezéseket ta r
talmaz. Az első pont két alap
vető dolgot rögzít:

1. az egyház szolgálata tag
jainak hitéből következik, így a 
bizonyságtétel nem csak a lelké
szek, hanem minden egyháztag 
küldetéséhez hozzátartozik. -  
E pozitív tételhez kapcsolódik 
egy feltétel:

2. nyilvános szolgálatot az 
egyháztagok is -  ahogyan a lel
készek is -  csak m egbízatás 
alapján végezhetnek.

Az általános rész további 
pontjai meghatározzák, hogy 
ki az egyházi m unkás, milyen 
szolgálatokat végezhet, m it vár 
el tőle az egyház, mi a felelőssé
ge alapvetően, mik szolgálatá
nak a lehetséges m unkajogi 
formái és azt, hogy szolgálatá
hoz tájékoztatást kell kapnia.

A második cím szól az egyhá
zi munkások megbízatásáról, 
vagyis a szolgálat munkajogi 
rendezésének formáiról.
A megbízás szólhat alkalmi 
szolgálatra és szólhat rendszeres 
szolgálatra. Egyházi munkást 
rendszeres szolgálattal megha

tározott időre szólóan vagy ál
landó jelleggel lehet megbízni.

Egyházi m unkást alkalm az
hat a gyülekezettől felfelé bár
mely egyházkorm ányzati szint, 
valam int az egyházi intézmé
nyek (szeretet-intézmények, is
kolák stb.). A törvény m egha
tározza, hogy I  a szolgálat fo r
m ájának függvényében -  m e
lyik vezetői kör adja a m egbí
zást, valam int azt, hogy az egy
házi m unkás mire tesz esküt. 
Szól a felmentés kéréséről és 
m eghatározza az egyházi m un
kás tanítási felügyeletét, illetve 
az ilyen viták rendezési fóru
mát.

A törvényi fejezet „lelkészi 
m unkatárs” címe a Teológiai 
Akadémián eredményes záró
vizsgát tett, tehát szabályos lel
készképzésben részesült azon 
személyek -  a gyakorlatban ál
talában teológák (nők) -  szolgá
latát rendezi, akik nem kívánják 
m agukat lelkésszé avattatni.

Az utolsó cím rendelkezik a 
„gyülekezeti m unkatársról” 
m int olyan egyházi m unkásról, 
aki elvégezte a Teológiai A ka
démia levelező tanfolyam át.

A zsinat teljes egészében el
vetette a törvényi fejezet terve
zetében a bizottság által beter
jesztett „Nem lelkészek eseti és 
rendkívüli szolgálata" címet, 
amely az egyházi m unkások
nak a szentségekkel való -  ki
vételes jellegű -  szolgálatát ja 
vasolta rendezni. A  szakasz el
hagyásában érvényesült az az 
elv, hogy az eseti és rendkívüli 
szolgálatot nem kell törvény
ben rendezni, ami viszont érte
lemszerűen azt jelenti, hogy 
ilyen kérdésekben a törvény ál
talános rendelkezéseit kell al
kalmazni.

Néhány szó az általános egyházi 
szolgálatról

A nemlelkészek szolgálatá
ról szóló törvényi fejezet kidol
gozása és vitája során olyan 
kérdések merültek fel, amelyek 
az evangélikus egyház alapvető 
kérdései közé tartoznak. Nem 
véletlenül döntött úgy a zsinat 
15. ülésszakán, hogy a tö r
vénnyel kapcsolatosan a 2. sz. 
Zsinati Teológiai Bizottság is 
foglaljon állást.

Legáltalánosabban a kérdést 
így fogalm azhatjuk meg: vajon 
hogyan kell szabályozni a „lai
kusok" szolgálatát az evangéli
kus egyházban ? A  megfelelő te
ológiai kérdés: m i a „hívek” 
(laikusok, világiak) szolgálata

és m i a lelkészeké. -  Csak záró 
jelben jegyzem meg, hogy a 
„nemlelkész” , m int egyházren
di fogalom, az evangélikus egy
házban nem létezik, ezért az 
elterjedt kifejezések mind a ró 
mai egyházból szárm aznak. -  
K onkrétabban a kérdés így fo
galm azható meg:

„Milyen egyházi szolgálatot 
kell a Teológiai A kadém ia nap 
pali tagozatának sikeres elvég
zéséhez kötni és m it nem kell 
ahhoz kötni.” -  E m ögött meg
bújik egy másik kérdés: m icso
da a római katolikus vagy a 
keleti ortodox pap és m icsoda 
a protestáns lelkész; m ás szó

val : mi a helyes tan ítás az 
„egyetemes” és a hivatásszerű 
papságról?

V annak olyan álláspontok, 
amely szerint, ha egy egyházta
got felhatalm azunk katecheti- 
kai vagy igehirdetői (tehá t is
tentiszteleten prédikáló) szol
gálatra, nem feltétlenül h a ta l
m azhatjuk fel a szentségekkel 
való szolgálatra vagy a kazuá- 
lis szolgálatokra.

M ás álláspont szerint a gyü
lekezeti szolgálatok lelki veze
téséhez. gyakorlati szervezésé
hez, m ás m unkatársak szolgá
latának az irányításához kell a 
legigényesebb felkészítés. Az
tán következik a tan ítás, a ka- 
techetikai szolgálat. A liturgia 
végzéséhez szükséges ism eret 
pedig olyan természetű, am e
lyet el lehet sajátítani az igé
nyes katechézishez feltétlenül 
szükséges tudom ány egy részé
nek m egtanulása nélkül is.

Ehhez a kérdéshez a 2. sz. 
Teológiai Bizottság a követke
ző véleményt a d ta :

A cím e: „Az általános egyhá
zi szolgálatról”

»1. A bizottság m egvitatta 
az egyházi szolgálat kérdését, a 
lelkészek és m inden hívő vo
natkozásában. Egyházunk Jé
zushoz kötö tt biblikus tan ítása 
alapján a bizottság tagjai úgy 
látják, hogy minden keresztény
nek, van szolgálata. -  1 P t 2 ,9-re: 
„Ti azonban vá laszto tt nem zet
ség, kirá lyi papság, szen t nem 
zet vagytok, Isten  tulajdonba 
vett népe, hogy hirdessétek nagy 
te tte it annak, a ki a sötétségből 
az 0  csodálatos világosságára 
hívott e l m in ke t.” — Ezért m in
den egyháztagot b iztatn i kell 
hitéből fakadó  és ado ttsága i
nak megfelelő szolgálatra, fel
ajánlva a szolgálat drága lehe
tősége mellett az a rra  való fel
készítést is (E f 3 ,16-19: m eg
erősödni belsőleg a Lélek által, 
meggyökeresedni szeretetben, 
felfogni az Isten igazságának 
titkát, megismerni a Krisztus 
szeretetét, teljességre ju tn i az 
Istenben).

2. A Szentírás alapján, 
amelynek középpontja  Jézus 
Krisztus, és a jó zan  emberi 
rend alapján úgy látjuk, szük
séges hogy

-  a szolgálat végzésére m in
denki -  lelkész és nemlelkész -  
felkészüljön, m indenkit felké
szítsenek ;

-  a szolgálatra való alkal
m asság szem pontjából m in
denkit m egvizsgáJjanak;

-  a szolgálatra m indenkit

m eghívjanak vagy kiküldje- 
nek;

-  és a megbízást a szolgáló 
felelősen vállalja.

3. Szolgálatunk alap ja az élő 
Krisztus. A szolgálatot végző 
életével hitelesíti szavait és 
egész szolgálatát. Bár a szolgá
lat hordozza is a szolgát, ez 
mégis az alkalm asság fontos 
kritérium a.

4. A szolgálatot végző nem 
lelkésznek is megbízást (kikül
dést) kell kapnia és azt vállal
nia úgy, ahogyan azt például a 
vonatkozó törvénytervezet ja 
vasolja.

5. Ami a felkészítést ille ti:
5.1. Az igehirdető  sajátos 

szolgálatában különös hang
súly van a tan ítás m ellett az 
evangélium hitébresztő, h iterő
sítő és gyülekezetépítő hirdeté
sén.

5.2. Az o k ta tás szolgálatára 
úgy kell felkészíteni, hogy a 
nemlelkészek is elsajátítsák a 
tananyag  m ellett a szükséges 
alapism ereteket és há tté ran y a
got, legyen m ódszertani isme
retük és képesek legyenek ve
zetni a tanítási ó rá t. Az egyház
ban végzett tanítószolgálat nem 
képzelhető el hitébresztő es lel
ki vezető funkció nélkül.

5.3. A lelkigondozói szolgá
lathoz elengedhetetlennek ta r t
ju k  a lelkipásztorolási szakis
m eretet és a tito k tartásb an  va
ló m egbízhatóságot.

5.4. A diakóniai szolgálat
ban fontos a szociális és az 
egészségügyi szakismeret.

5.5. A szervező m unka  több
féle. A nemlelkészek esetében ez 
lehet szórványközösség vagy 
gyülekezeti réteg összetartása- 
vezetése, és lehet az egyház igaz
gatási vonalán végzett szaktiszt
viselői tevékenység. M indkét 
esetben szükség van a szakterü
leten való szakmai jártasságra, 
és emellett vezetési, illetve adm i
nisztratív készségre és ismeretre.

6. K eresztelési, konfirm ációs, 
úrvacsorái, esketési és tem etési 
szolgálatot -  egyházunk hagyó1 
m ányos rendjét és az ökum eni
kus kontex tust figyelembe véve 

felavato tt lelkész végezze. 
R endkívüli helyzetben e szol
gálatok  végzésével nemlelkészt 
is m eg lehet bízni, azzal a felté
tellel, hogy felkészültsége az 
ad o tt szolgálatra megfelelő és a 
gyülekezet elfogadja személyét 
és szolgálatát.«

Eddig a teológiai vélemény. 
A kérdés teológiai kifejtésére 
nem  vállakozom , de szeretnék 
em lékeztetni néhány reform á- 
to ri írásra., *

Dr. Luther M árton: A ke
resztyén ember szabadságáról 
(1520) cím ű m unkájában  így ír:

»(14) ... Jézus K risztus ... 
kirá ly és pap, csakhogy le lk i ér
telem ben. ... A z  0 papsága nem  
külső m ozdulatokban és ruhák
ban nyilvánul, m int ezt az em be
reknél lá tjuk, hanem lélekben, 
láthatatlanul nyilvánul, olyan- 

Jörm án, hogy 0  Isten  színe elő tt 
szüntelenül képviseli övéit, és 
önm agát áldozta fe l  értük, és 
m indazt m egteszi, am i egy k e 
gyes pap kötelessége. „ 0  kö 
nyörög ére ttü n k”, m int Szent 
Pál m ondja ( Róm  8 ), és tanít 
m inket bensöleg a szívben. E z a 
k e ttő  a pap sajátos tis z te ; m ert 
ilyenform án könyörögnek és ta 
nítanak a közönséges, em beri, 
ideigvaló papok is.

(1 6 ) E zenfelü l m i papok is
vagyunk; s ez még so kka l több, 
m int a m i királyságunk, m ert 
papságunk tesz m inket m éltó k
ká  arra, hogy Isten  elé lépjünk 
és m ásokért könyörög jünk; 
m ert Isten  elé állni és könyörög
ni, ez kizárólagos papi jog . Úgy 
vásárolt m eg m inket K risztus, 
hogy m i lelkileg  eg) m ás elé á ll
hatunk és könyöröghetünk,
m int ahogy a pap testileg  a nép 
elé á ll és könyörög. A k i azonban 
a K risztusban nem  hisz, annak 
... m ég az im ádsága sem  kedves, 
nem is hat f e l  az égbe.

(1 7 ) K érded, m i hát a kü 
lönbség a keresztyénségben a 
papok és a la ikusok kö zö tt, 
hogyha m i m indnyájan papok  
vagyunk? F eleletem : ... a S zen t 
írás m ás különbséget nem ismer, 
m int hogy a tudós és fe la va to tt 
egyéneket szolgáknak és sáfá
roknak (m inistri, servi, oecono- 
m i) nevezi, a kiknek az a hivatá
suk, hogy a K risztust, a h itet és 
a keresztyén szabadságot prédi
ká lják. M ert hát bár m i m ind
nyájan egyform án papok va
gyunk, m égsem  szolgálhatunk, 
sáfárkodhatunk és prédikálha
tunk m indnyájan. ( lK o r 4 .)«

L uther M árto n n ak  ez a k o 
rai (a kiközösítés előtti) ira ta  
m egalapozza az egyetemes B 
lelkész és laikus -  papság  fo rrá 
sát és lényegét. A m egválto tt- 
ság szabadságával együtt k ap 
tuk  K risztustó l azt, hogy m áso
kért könyöröghetünk . Ezt a 
tisztünket és szabadságunkat 
tehát semmiféle dogm atikus 
m egfonto lásnak , szervezeti 
vagy liturgikus rendnek, egy
házkorm ányzói ak a ra tn ak  nem  
lehet alárendelni. -  M egvilágít
ja  a papi h ivatás specifikum át 
is: az a prédikáció.

D oktor Luther M árton Kis Ká
téjából (1529) két kiem elés kí
vánkozik ide:

»A családfő ilyen egyszerűen 
tanítsa a tízparancsolatra, a hi
szekegyre, a m iatyánkra, a 
Szen t K eresztség szentségére, 
az O ltáriszentségre házanépét.

A családfő így tanítsa házané
pét a reggeli és az esti áldásra, az 
asztali áldásra és a hálaadásra.«

A Kis K átéban tehát Luther 
M árton  tanítási feladatot is 
m eghatároz m inden megke
resztelt felnőtt keresztyén szá
m ára. Ezt tekinthetjük a felké
szülés és egyúttal a tanítási fel
ada t m inim um ának.

Az Ágostai H itvallás (1530) 
XIV. cikkelye szerint:

»a m i gyülekezeteink pedig az 
egyházi szolgálatról a zt tan ít
já k , hogy nyilvánosan senki más 
ne tanítson és a szen tségekkel ne 
szolgáljon az egyházban, csak 
az, a k it erre szabályszerűen el
hívtak.«

Az Á gostai H itvallás XIV 
m eghatározza az evangélikus 
egyház em beri rendjét, am ely
nek lényeges elemei, hogy a 
nyilvános tanításra  vonatkozik 
és hogy szabályszerű elhívásról 
beszél, am i értelem szerűen fel
készítést és az em ber vizsgála
tá t, m eghívást és a szolgálat 
vállalását jelenti.

H ogyan foglalhatjuk össze a 
reformátori tanítást?

1. Az evangélikusok az egy
házi szolgálato t nem  kötik  
semmilyen m egkülönböztetett 
egyházi m éltósághoz, lelki te
kintélyhez, és ezért a „közke
resztényeket” nem  tiltják  el, 
hanem  b iz ta tják  a szolgálatra. 
T an ítják  a papság  K risztustó l 
egyetem esen k ap o tt tisztét, 
m éltóságát és szabadságát. 
( lP t  2)

2. A szolgálat m indenki szá
m ára  elsősorban  K risztusra 
m u ta tó , róla b izonyságot tevő 
vagy m éginkább: a K risztust 
m egm utatkozni hagyó, neki 
engedelm eskedve a legalkalm a
sabb  tevékenységet kereső 
m unka és élet.

3. A szolgálat em beri rendjé
nek a szabályszerű elhívás elvét 
kell követnie, am i a fe lké szíté s , 
a m egpróbálás, a kikü ld és és a 
m agát-elkö telezés négyességét 
foglalja m agában . így segítjük 
elő em beri eszközzel az a lkal
m as, jó  szolgálato t, és így k o r
látozzuk  a lelki hatalom m al va
ló m indenféle visszaélés lehető
ségét.

A zt gondolom , m indnyájan  
egyetértünk abban , hogy m ind 
a bizottsági vélem ény, m ind az 
e lfogadott törvényi fejezet jó l 
igazodik az evangélium  egyhá
zának  Jézus K risztus igéjéhez 
igazodó tan ításához.

Thurnay Béla

Gyarm ati István

M encshelyi lelkész vagyok, a 
Balatonfelvidéken 5 gyülekezet 
lelkipásztori teendőit látom  el. 
K ét évtizeddel korábbi időszak
ban 3 lelkész szolgált a m ost 
összetartozó társgyülekezetek
ben. N em zeti és egyházi átala
kulások napi feszü ltsége o tt vib
rál a m i gyülekezeteinkben is. 
A „mi lesz holnap?” -  nagy kér
dése, a holnap egyháza az egyik  
legizgalmasabb beszédtém ánk a 
gyülekezetekben. Bibliaórai

Első a lka lom m al a zsina ton
m egbeszéléseket tervezés és Is
tennek hála, néhány biztató lé
pés is követett már.

A Veszprémi Egyházm egye 
póttagjaként nagy várakozással 
jö ttem  a zsinatra. Konfirmandu
saink is tudják, hogy az egyház 
törvényalkotó, m űködési kere
te t terem tő, jö vő t form áló szer
vezete a zsinat. A z itt fo lyó  
m unkában nem csalódtam . Sőt 
hálaadással élveztem , A z egy
házi lét, az alkotó egyházhoz 
tartozás új dim enzióját tapasz
taltam  meg. Legbiztosabb érzé
sem , hogy az ülésterem ben nem  
csak em berek fog la lnak helyet, 
hanem a Szentlélek Úr Isten is. 
A z Ő tüze já rta  á t az idősek 
m élységes tapasztalatból m erítő  
szavát, a fia ta lo k  jelenre és jö 
vőre való érzékenységét. K risz
tus arcát pedig leginkább az 
egyházáért tenni akaró nem lel- 
készi kü ldö ttek hivatásukból 
hozott precizitásában, testvéri 
áldozatkészségében, odahajló 
szeretetében láttam  kidom bo
rodni.

Ezután otthon m ég többet fo 
gunk im ádkozni a  Z sina t m un
kájáért, hogy korlá tá i ellenére 
is, a lehető legjobb törvényt al
kossa meg.

Hornyák tin ire

1949-ben a N ógrád m egyei 
Galgagután szü lettem , ahol je 
lenleg is élünk feleségem m el és 
ké t fiúgyerm ek ünkkel szeretet
ben. A z E gri E rdőfelügyelőség
nél erdőfelügyelői m unkakörben  
dolgozom . K is gyü lekezetünk

presbitérium ának 15 éve vagyok 
tagja, 10 éve felügyelőkén t 
m unkálkodom  lelkészünkkel 
együ tt és a gyülekezetbeli test
vérekkel. Tagja vagyok az egy
házm egyei p tesbitérium nak is és 
ötödik éve m ásodfelügyelő.

A zsinat m unkájába m ost, a
17. ülésszakon kapcsolódom  be. 
E zúton is köszönöm  azt a b izal
m at, m elynek alapján az egy
házm egyei presbitérium  javasla
tára pó ttagnak elfogadtak.

M eggyőződésem  szerin t igen 
kom oly fe la d a t egyházunkban a 
zsinat törvényalkotói m unkája, 
ahol m inden tagnak erőn fe lü l 
ke ll dolgoznia a cél érdekében. 
A zsinat további m unkáját m ég 
nagyobb figyelem m el kísérve, 
kívánok erőt és egészséget, va
lam int k ita rtá st és ehhez kérem  
Isten  kegyelm ét és áldását!

Ácsai lelkész vagyok tizenkét 
éve. A  17. ülésszakon Gáncs Péter 
zsinati tagunk helyett veszek részt. 
Első alkalom m al vagyok itt.

M ckis Adam

Dr. I Io n á tli  Jo /.sel,
a  zsinat G azdasági B izottságának új
elnöke

Eddig kívü lrő l fig ye ltem  tisz
telette l a zsina t m unkáját, m ost 
-  hacsak egy ülés erejéig is -  
ugyanezt belülről láthatom . N a 
gyon örülök annak, hogy m in
denki felelősséggel és sza kérte
lem m el végzi m unkáját. A z t vá
rom , hogy olyan törvények szü 
lessenek, m elyek m indenkinek a 
m unkáját seg ítik , hogy az egy
házban m inden Isten dicsőségé
re, Jézus K risztus evangélium á
nak terjesztése érdekében tör
ténhessen.

A Z SIN A T  
18. Ü L É SSZ A K A

október 13-14-15-én lesz 
a fasori gimnázium 

dísztermében.
Tárgysorozatán első helyen 

azok a törvényjavaslatok 
szerepelnek, melyekre a 17. 
ülésszakon nem került sor: 

Az egyházi gyűjteményekről 
Az egyházi kapcsolatokról 
A továbbiakat az elnökség 
következő ülésén határozza 

meg.
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SZ O L G Á L A T  ÉS SZ E R V E Z E T
az  eg y h ázk erü le tek b en  -  és a  zsin a to n

Helyesen hangozta tja  dr. 
H arm ati Béla püspök-elnök, 
hogy az egyházban a lényeg a 
lélek -  azaz a nagybetűs Lélek. 
Ám de a lelkiségnek eszköze (jó 
vagy rossz eszköze) a szerkezet, 
a szervezet. Az egyház ellensé
gei jól tud ták  ezt, m ikor szemé
lyeken és szerkezetén keresztül 
igyekeztek egyházunkat tö n k 
retenni.

A zsinat azt szeretné, hogy a 
püspöki szolgálatban is az el
sőbbség a lelki, a spirituális le
gyen. V iszont a főfoglalkozású 
püspökök mellett a nemlelkészi 
e lnök társak : a felügyelők nem 
teljes m unkaidejűek. így ó h a
tatlan , hogy a püspökök ne 
csak főpásztorok  legyenek. 
S em lékszünk még a rra , h o 
gyan nyúlt belé a pártá llam  
püspöki intézkedésekkel is egy
házunk életébe és szolgálatába.

M ost, m ikor a zsinat a kerü
letek szervezetéről és szolgála
táró l v itázo tt és szavazott, a 
háttérben  két kü lönböző m eg
győződés m űködött. A bban  
azonban  m indnyájan egyetér
tünk , hogy az apostoli és refor- 
m átori gondo lkodás alapján 
nem beszélhetünk a püspökök 
b irtokába  került külön term é
szetfölötti képességekről.

Azt a világi életben is tapasz
taljuk, hogy az átfogó  feladat, 
a m agasabb  beosztás m egvál
toztatja  viselőjének nézőpon t
já t, ezzel később értékrendjét, 
de sajnos em beri gyarlóságból 
előbb-u tóbb  személyiségét is.

A világ evangélikusságában 
vannak egyházak, m elyekben a 
püspöki tisztség időre szól. N á 
lunk vannak , akik ennek beve
zetésétől a torzulás és a h a ta l
m askodás elleni védelem b iz to 
sítását rem ényük.

R óm ai kato likus testvéreink 
a különös képességgel fe lru h á 
zo ttnak  h itt püspökeiket is föl
m entik egyházm egyéjük veze
tésétől, ha a rra  koruk , egészsé
gi állapo tuk  vagy m ás súlyos 
ok m iatt nem  teljesen képesek. 
Ezenfölül náluk a m egyéspüs
pökök  m ellett o tt állnak  az 
ugyanazon term észetfölötti ké
pességekkel fö lru h ázo tt segéd
püspökök, sőt tanácsadó  testü 
letként a káp ta lanok  is. -  E h
hez a segítséghez hasonlóan  
hozta létre új törvényünk újra 
az állandó  püspökhelyettesi 
tisztséget (betö ltő jét term észe
tesen szintén h a tá ro zo tt időre 
választva). Em ellett szakem be
rek és bizottságok vehetik rész
ben á t a püspök gondjait és 
felelősségét.

V annak viszont, akik attó l 
ta rta n ak : a püspök időszakra 
választása akadálya volna 
hosszabb tervezésnek, sőt a 
megbízás vége felé elvtelen nép- 
szerüségkeresésre kísérthetne.

A zsinat m indenesetre eddigi 
tö rvényalko tásában  a gyüleke
zeteket és a belőlük épülő egy
házm egyéket igyekezett erősí
teni. -  De mi tö rtén t a pü sp ö k 
ség do lgában? Ehhez tudni 

I  kell: zsinatunk ügyrendje úgy 
szól, hogy a b izottsági javasla t- 

I tói legtávolabb eső nézetről 
kell először szavazni, és újra 
szavazni m inden változatró l. 
M indenki tö b b  változa to t is tá 
m ogathat józan  útkereséssel; 
ez régi bevált örökség. -  H a 

1 egyetlen változat sem kapta 
meg a szükséges többséget, úgy 
a bizottsági jav asla t külön sza
vazás nélkül is, m agától is elfo
gad o ttn ak  szám ít. -  Ez tö rtén t 
a püspöki tisztség kérdésénél. 
De a bizottsági elnök, a javaslat 
előterjesztője kérte a szakaszon
ként elfogadott törvényrésznek 
név szerinti írásos szavazással, 
2/3-os többséggel tö rténő  elfo
gadását. Ez m ost jogilag nem 
volt szükséges, de erkölcsi érv 
szólt mellette. -  E kkor kitűnt, 
hogy az ülésvezető elnökkel 
együtt is épp csak többséget ka
po tt a törvényrész, a tárggyal 
tovább kell foglalkozni.

Lehet, hogy a tárgyalás so
rán elfogadottá vált szöveg el
len szavazók annak  különböző 
pon tjait ellenezték, nem  ugyan
azt. -  S a zsinati tagok  egy része 
m eghajol a 'p ü sp ö k i tekintély 
előtt, de hasonló  h a tá ro zo ttsá 
got a zsinat által választo tt 
ülésvezetőtől nem  ak a r elfo
gadni. Fenyegető veszély a zsi
nat v itáiban a tekintélyi hely
zetből hangzó elterelő érvelés. 
N em  egyform án félünk kétféle 
veszélytől: visszariaszt a helyes 
alapelv követésétől so k ak a t a 
visszaélés lehetőségére h ivatko 
zó félelem.

Sajnos, az tűnik  ki egyre jo b 
ban : nem volt elég a zsinat ösz- 
szeülésekor szem benézni a tö r
vényesség cím én m agának  a 
zsinatnak  ú jraválasztása kérdé
sével (az ún. kétlépcsős zsinat
tal, am it elvetettünk). Sem egy
házunk közgondolkozásában , 
sem a zsinatéban nem  tisztázó
d o tt kellően az a kérdés, m elyet 
különben püspökeink is m eg
fogalm aztak : Q uo vadis Lu- 
theran ia H ungarica?  H ová 
mégy, m agyar L u therán ia?  
Legkisebb népegyház vagy leg
nagyobb hitvalló-m ozgalm i- 
szabadegyház? 1  V annak , akik 
így látják  (látjuk): elvilágiaso- 
d o tt környezetünkben  a nép
egyházi fo rm ához kevesen és 
erőtlenek vagyunk. V iszont 
nem rázhatjuk  le a hozzánk 
csak (m egszentelt) m egszokás
ból kapcsolódó rokonszenve- 
zőket, ak iknek  lelki épüléséért 
(K risztus testébe épüléséért!) 
felelősség te rh e l! -  M egoldásul 
kettős, ső t három  rétegű egy
házi életform a kínálkozik. Ezt 
az élet fölkínálja, de szerkezeti
leg b iztosítani, törvényesíteni 
kell!

M ég tö b b  gondolkozás, még 
tö b b  felelősség, m ég több  
im ádság kell az útkereséshez! 
És ezt együtt kell gyakoro l
nunk! A m eglévőhöz szám os 
vonatkozásban  ragaszkodók és 
a gyökeres változásokat k ívá
nók b izalm atlanul néznek egy

m ásra. Nem  is ism erjük eléggé 
egym ást: kik vagyunk és m it 
akarunk  -  és mi m iatt, m ivég
ből? -  De h á th a  ta lá lha tnánk  
az egy U runk  egy ügye szolgá
la tában  közösen elfogadható  
m egoldásokat?! Isten ugyan 
közel kétezer éve a papok  (és 
nem -pap  tá rsa ik ) ellenére is 
m eg ta r to tta  egyházát, s ez re
m énységet re jt a jö v ő re  is. De 
hová lett a kis-ázsiai és 
észak-afrikai keresztyénség? 
És mi hogyan  ad u n k  m ajd 
szám ot K risz tus ítélőszéke 
e lő tt?

Fölm erü lt a vasárnapi egész 
napi határozatkép te len  lét
szám m al ta r to tt  tanácskozás 
so rán  az a javasla t, hogy az 
ügyrendet meg kellene változ
tatn i. A felszólaló a rra  u talt, 
hogy a határozatképes létszám 
és a szükséges m inősített tö b b 
ség m agas m ércéjét egy enge
delm ességhez szoko tt kisebb
ség érvényesítése elleni biztosí
téknak  szánták, de az m ost a 
zsinat m unkájának  eredm é
nyességét gátolja. -  Persze szo
m orú , hogy az egész évre előre 
k itűzö tt ü lésszakokra a tagok 
egy része nem  tud ja m agát sza
bad d á  tenni, megjelenik egy 
ülésnap egy részére, az tán  el
megy. P ó ttag o t csak ak k o r hív 
be a zsinati iroda, ha  a tag  azt 
jelzi, hogy nem  tud  megjelenni. 
Célszerű lenne talán  egyeztetni, 
h á th a  a p ó ttag  hosszabban, 
vagy netán  végig részt vehetne 
az ülésszakon! Persze ehhez a 
pó ttag n ak  kellő tá jékozottsága 
is kívánatos.

Szolgálat és szervezet egy
m áshoz igazítása szükséges. 
A szervezet szolgálja a szolgá
lato t! A  szolgálat szolgálja 
K risztus U ru n k  ügyét, aki az 
elveszettet m egm enteni-
m egtartan i jö tt!  -  Felelőssé
günk fölism erésére adjon a lá
za to t és látó  szemet a Szentlé
lek, im ádságra és testvéri be
szélgetésre, hogy m egtaláljuk 
az u ta t!

A 16. ülésszak a zsinat jelzőha- 
rangjá volt. Még nem a vészha
rangja, még kevésbé a halálha
rangja, de jelzései között számos 
érték felmutatásán túl meghök
kentő vészjelzések is vannak. Szin
te kényszeríti a zsinatért felelőssé
get érzőket, hogy vizsgálják s tár
gyilagosan szolgálják az 1997 első 
felében történő befejezhetőséget. 
Ennek elvesztése ugyanis egyház
történeti szégyen lesz. Vázoljuk fel 
mostani helyzetünket.

Zsinatunkat alapos szervező 
munkával, tartalmas törvényeket 
széles körben előkészítő szellemi 
erőfeszítéssel sikerült útnak indíta
ni. Ezután elkerülhetetlenül az al
kotó munkának három szakasza, 
az időben jól körülhatárolható ré
sze alakult ki.

Az első szakasz 1991-1992 év 
végéig tartott. Ennek az időtar
tamnak az alapvetés és sok-sok 
meddőzés volt a jellemzője. Kor
rekt többségi döntések, fegyelme
zett tárgyalási rend és meglepően 
széles körű szabadság határozták 
meg az ülések szellemét, amelye
ken egyrészt alapozó szövegek, 
másrészt ma már fölöslegesnek lát
szó egyházpolitikai vizsgálódások, 
hosszú, terméketlen viták, próbál
kozások foglalták le az értékes 
időt.

Az 1993. év végéig tartó máso
dik szakasz a törvényalkotás 
szárnypróbálgatásainak időtarta
ma volt. Ebben az időszakban szi
lárdult meg kellőképpen a teljes 
törvény rendszere, beosztása. 
A törvény teljes kialakításához 
még további két bizottságot hozott 
létre a zsinat: a Missziói Bizottsá
got és a Diakóniai Bizottságot. 
Megalkotta a szembeötlően hiány
zó, az egyház közoktatási intézmé

nyeiről és a hitoktatásról szóló tör
vényt. Jelentősen előrehaladt az 
egyház szervezetéről szóló törvény 
szövege. Komollyá vált az előreha
ladt szövegelőkészületek alapján, 
hogy a zsinat -  sok gyermekbeteg
sége ellenére -  egyházunk újszerű 
testületé. Olyan testület, amely ké
pes a környezeti társadalom átala
kulásának is, s egyházunk helyze
tének is megfelelő, korszerű törvé
nyeket alkotni, míg a tradiciókhoz 
is alkalmasan igazodik.

Mindezek esélyét erőteljesen 
megnövelte az 1994-1995 első fe
léig tartó harmadik szakasz. Ez 
alatt az időtartam alatt tíz külön
böző méretű, de együtt súlyos 
mennyiségű, viszonylag minő
ségien új törvényt fogadott el a 
zsinat. A fontosabbakat hatályba 
is léptette egyházunk vezetősége. 
Közben egy igényes szociáletikai 
nyilatkozat szövegére is futotta 
idejéből, erejéből. Ez a harmadik 
szakasz azt a szellemi vonulatot 
tükrözte, amely alapján színvona
las törvényekkel a zsinat időben 
történő befejezése eléggé garan
táltnak látszott.

Ebben a helyzetben köszöntött 
ránk a 17. ülésszak. Minden terv
szerűen indult. A zsinat hatályba 
léptetett öt, az előzetes ülésszako
kon elfogadott törvényt, s egyet 
visszautalt pontosabb előkészítés
re az illetékes bizottsághoz. A zsi
nathoz méltó viták ölelték körül 
ezt a sok kérdést is felvető eljá
rást.

Majd szokásos ütemben alakult 
ki a nemlelkészi egyházi szolgálat 
törvényrész tárgyalása, elfogadá
sa. Ezt követően azonban már iz- 
gatóbb rész, az egyházkerület szol
gálatának, szervezetének teljes na
pot felölelő küzdelme jött sorra.

A sok feszült hozzászólás a püspö
ki szolgálat időtartamának rögzí
tésénél, a fáradt, szombat esti 
órákban erőteljes, de fegyelmezett 
összecsapásokban szélesedett ki. 
Végül a részleteiben megszavazott 
törvényt teljes törvényként az álta
lános, név szerinti szavazáskor 
kétharmados többséggel nem 
„szentesítette” a zsinat. Már ez 
megállító esemény volt.
' A nehéz helyzetet azonban to

vább nehezítette a lesújtó tény, 
hogy június 25-én, a teljes vasárna
pon át csak határozatképtelen lét
számban volt együtt a zsinat. Egy 
teljes napon át tárgyalt ugyan az 
áldozatkész jelenlevő maradék, de 
alig-alig haladhatott. Csengett- 
bongott a csendes háttérben a jel
zőharang! Kik a felelősök?

Érthető, hogy egy jelentős lét
számú. zsinati tagokból álló cso
port rendkívüli, többletülést sür
get ! A küldöttek s a póttagok sze
mélyi felelősségét, rendezettségét is 
erősíteni kell.

A zsinat elé még -  néhány ki
sebb törvényen túl -  két nagy súlyú 
törvény kerül. Az egyik az egyház
megyék, az egyházkerületek, a 
püspökségek száma, a másik a gaz- 

• dasági törvény. Mindkettőhöz 
nagy felmérési munka, jó rendszer
alkotás s a számos érdekeltséghez 
valamennyire igazodó kompro
misszumkészség szükséges. Jelen
tős időmennyiséget igényel mind
ez! Alapos fegyelmezettségre van 
szükségünk a rendezett, időbeni 
befejezéshez!

Végül a jelzőharang imádságra 
is késztet: Teremts bennünk tiszta 
szívet, Istenünk, és engedelmesség 
leikével támogass minket a Krisz
tusért !

Koczor Miklós

Zsigmondy Árpád

TÖRVÉNYJAVASLÁT 
AZ EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEKRŐL

(A javaslat közvetlenül az általános vita előtt van. Hozzászólás végett
közöljük.)

I. Az egyházi gyűjteményekről általában 
-  A Gyűjteményi Tanács

1.1. A Magyarországi Evangélikus Egyház önkormányzati szervei, 
intézményei és egyesületei (a továbbiakban egyházi szervezetek) az érvé
nyes állami jogszabályokkal összhangban levéltárat, múzeumot, könyv
tárat, egyházművészeti és egyháztörténeti gyűjteményt alapíthatnak és 
tarthatnak fenn.

1.2. A Magyarországi Evangélikus Egyházban a gyűjteményeket az 
Országos Közgyűlés által létrehozott Gyűjteményi Tanács szakmailag 
felügyeli és munkájukat összehangolja. A Gyűjteményi Tanács országos 
bizottságként működik. Elnökét és tagjait az Országos Közgyűlés vá
lasztja, felügyeli és rendszeresen beszámoltatja.

1.3. A Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Országos Le
véltárat, Evangélikus Országos Múzeumot és Evangélikus Országos 
Könyvtárat tart fenn. (a továbbiakban országos gyűjtemények)

Ezek az intézmények az országos egyházi költségvetésen belül működ
nek, vezetőiket az Országos Közgyűlés választja, a beosztottakat az 
Országos Közgyűlés által meghatározott álláshelyre a vezető alkalmazza.

Az országos gyűjtemények vezetői hivatalból tagjai a Gyűjteményi 
Tanácsnak, ezen felül ellátják szakterületük országos gondozását és 
szakmai felügyeletét.

Az ágazatvezetők munkáját az egyházmegyei előadók segítik.
1.4. Egyházi szervezetek összevonása, társítása, megszűnése esetén a 

jogutód szervezet köteles gondoskodni a gyűjtemények elhelyezéséről és 
gondozásáról. Ilyen esetekben valamint a gyűjtemények vezetőjének 
változása esetén a gyűjteményi anyagok átadása a felettes egyházi vezető 
felügyelete mellett történik.

1.5. Az egyházi gyűjtemények feladatait, működésük rendjét ágazaton
ként a Gyűjteményi Tanács által összeállított országos szabályrendelet 
rögzíti, s azt az Országos Közgyűlés hagyja jóvá.

1.6. Az egyház számára különösen jelentős gyűjtemények esetében a 
Gyűjteményi Tanács javaslatára az Országos Közgyűlés kezdeményezhe
ti az országos főhatóságnál a szakgyűjteménnyé minősítést. Ez vonatko
zik az értékes és jelentős tárgyak, illetve gyűjtemények egy részének 
védetté nyilvánítására is.

A szakgyüjteményekre, védett tárgyakra vonatkozó kérdéseket (keze
lés, megőrzés, selejtezési, elidegenítési tilalom, a hozzáférhetőség biztosí
tása stb.) országos szabályrendelet határozza meg.

1.7. Az egyház tulajdonát képezik azok az em léktárgyak, könyvek, 
plakettek, kegyszerek és dokumentumok, amelyeket az egyházi alkalma
zottak és tisztségviselők szolgálatuk folyamán belföldi vagy külföldi egyhá
zaktól, egyházi, politikai vagy társadalmi szervezetektől és intézményektől 
egyházi minőségükben kaptak. Ezeket nyugdíjazásuk, a szolgálatból való

(F o ly ta tá s  a  következő  o lda lon )

Részlet a zsinat 17. ülésszakának jegyzőkönyvéből
-  E gy  lem o n d ás  tö r té n e te  -

„1995. június 23. péntek.
17. ülésszak IV. ülés 15.45-17.00 óra
Elnököl: dr. Frenkl Róbert
Jelenlétről szóló jelentés: dr. Koczor Miklós 
A z ülésen nincs jelen: 9 fő
Jelenlévők száma: 64 fő
Tehát a zsinat határozatképes.

A „Nem lelkészek egyházi szolgálatáról szóló tör
vény" részletes vitáját megelőzően napirend előtti hoz
zászóló: dr. Hafenscher Károly

-  Lemondás a 2. sz. Teológiai Bizottság elnökségé
ről, tagságáról, valamint a zsinati tagságról.

Hozzászóló: ifj. Benczúr László
Elnök a lemondást tudomásul vette.
Az ülés befejezése előtti hozzászóló a napirenden 

kívüli bejelentéshez: Szebik Imre és dr. Hafenscher 
Károly”.

Minden bizonnyal utódaink levéltári polcain a fen
tiekhez hasonló, száraz, ténymegállapító jegyzőköny
vi mondatok fogják csak őrizni törvényalkotó zsina
tunk ülésszakainak -  üléseinek eseményeit.

Az egy sorban leírható szavak az objektivitás paj
zsa mögé bújva képtelenek súlykülönbséget jelezni 
információ és információ között.

-  „A stiláris javaslat megvitatása mellett a Zsinat 
a Bizottság által előterjesztett szövegét nem módosí
totta.”

-  „Lemondás a 2. sz. Teológiai Bizottság elnöksé
géről, tagságáról, valamint a zsinati tagságról.”

Két kiragadott mondat két zsinati jegyzőkönyvből.
Lehet, hogy a stiláris javaslat megvitatása addig' 

sem tartott, mint ameddig a döbbent csend, amit dr. 
Hafenscher Károly bejelentése és az érvek felsorolása 
okozott.

Félreértés ne legyen: A példán keresztül nem az 
volt a szándékom, hogy a törvény mondatainak 
stiláris javítását másodrendű dolognak tartsam. Az 
első ténymegállapítás eszmei értéke azonban eny- 
nyi: az előterjesztett szöveg jelentősebb vitára nem 
adott okot.

A lemondásról szóló idézet is csupán száraz tény
megállapítás. Nem több mint a már sajnos sokadszor 
előforduló lemondások egyike. (Mert volt, aki nem 
vállalta tovább a zsinati munkát elvi okokból, sok 
egyéb más munkára, vagy idős korára hivatkozva. 
Volt, aki tisztségéről mondott le, hogy felrázza egy 
kicsit a zsinatot, vagy nem tudta magáévá tenni a 
zsinat többségi elhatározását, vagy egészségi álla
pota nem tette lehetővé a többletterhelés vállalá
sát.)

Dr. Hafenscher Károly több indokot is felsorakoz
tatott. 1.) Teológiai súlyának egyházunkon belüli ér
tékelését. 2.) A zsinat időbeli elhúzódását és megvál
tozását látva, idegennek érzi már magát zsinati társai 
között. 3.) Idősebb korára hivatkozva, nem kíván az 
utánunk következő generációk egyházszervezeti életé
be beleszólni.

A bejelentésnek a zsinat tagjaira gyakorolt érzel
mi hatását a jegyzőkönyv természetszerűleg nem 
tartalmazhatja. Megdöbbenésemnek, megrendülé
semnek magam is az indokok elhangzása után 
hangot adtam. Lelkem azóta sem nyugodt, hiszen 
zsinati lelkipásztoromnak tarthattam  és szeretném 
továbbra is megtartani őt. Érzelmek nélkül ma 
sem tudnék írni a számomra ily szomorú, kételye
ket okozó jelenségről, ezért hadd álljanak itt Sze
bik Imre püspök zsinaton elhangzott komoly, rá
beszélő szavai, melyeket mint jegyzőnek, módom 
volt a magnetofon szalagokról lehallgatva, szó sze
rint leírni:

„Elnök úr, Tisztelt Zsinat!
A szünet bejelentése előtt nem a törvényhez kívánok 

hozzászólni, hanem ezen az ülésen dr. Hafenscher Ká
roly zsinati atya által történt bejelentéshez. v 
,,A  bejelentésben szexepeit jegy fájdalmas megjegyzés, 
nevezetesen, hogy teológiai súlyát az egyházon belül alig 
mérik. Te'riité&éH'éséd ridfyon nehéz bárkinek a teoló
giaijelentőségét és súlyát mérni vagy megítélni. Enged
tessék meg azonban az, hogy úgy is, mint az országos 
elnökség egyik tagja, elmondjam, a teológiai súly attól 
is függ, hogy melyik mérlegre helyezzük az illető sse- 
mélyt vagy az illető személynek a munkásságát. Ha azt 
nézzük, hogy dr. Hafenscher Károly testvérünk a Zsi
nat Teológiai Bizottság elnökeként milyen munkát vég
zett, akkor a zsinat egészének elismerését váltja ki az 
O tevékenysége. Ezt jó  lelkiismerettel merem mondani. 
Ha azt nézzük, hogy a Teológiai Bizottság milyen hoz
zászólásokkal járult hozzá a zsinat munkájához, akár 
a Preambulumra gondolok, vagy a kérdések mély teo
lógiai megközelítésére, akkor is olyan elismerést vált ki 
mind személye, mind teológiai súlya, ami aligha mérhe
tő, vagy aligha hasonlítható más személyhez. Igaz, 
hogy másnak nem is volt ilyen feladata a zsinatban.

Másfelől, ha a Lelkipásztor szerkesztését nézzük, 
akkor jó  lelkiismerettel mondhatjuk, hogy egyházunk
nak az a legmagasabb teológiai színvonalat kölcsönző 
folyóirata, amely országosan elismerést vált ki.

Joggal illeti esetleg egyéb kiadványainkat kritika, 
vagy a teológiai felszínességnek megjelölése, a Lelki- 
pásztorra ez nem jellemző és ha valakinek a teológiai 
súlyát mérni kívánjuk, akkor ezen a mérlegen, ami nem 
patika-mérleg, hanem sokkal nagyobb, biztosan dr. 
Hafenscher Károly az elsők között található.

Én tudom, hogy említhetnék olyan mérleget is, ame
lyik gondot jelentene a tekintetben, hogy súlyozzuk, 
esetleg egy véleményen legyünk, mégis a zsinat előtt 
szerettem volna elmondani azt, hogy Hafenscher Ká
roly doktornak a teológiai munkáját én személy szerint 
is, de úgy érzem az egyházunk egészében is nagyra 
értékeli, becsüli.

Tisztelik őt. És hadd tegyem hozzá, ha 69 éves is, 
nagy szükség van arra, hogy nyugdíjasok életbölcses
séggel, tapasztalattal rendelkezvén, közöttünk a mun
kában részt vegyenek. Biztosan a fiatalok ha nem érte
nek egyet az idősebbek véleményével, úgyis leszavaz
zák, azt amit netán mi javasolnánk, másfelől az aktívak 
sokszor a zsinati kérdésekben olyan mélységig nem 
tudnak elmerülni, mint ahogy az megadatik egy nyugdí
jasnak, akinek talán több ideje van, mint nekünk. Ezért 
is veszteségnek érezném, ha dr. Hafenscher Károly 
testvérünk a zsinati tagságról lemondana. Sőt erről a 
helyről is bizalommal kérjük, fontolja meg döntését. 
A zt gondolom, a zsinat tisztelettel tekint nemcsak ősz 
hajára, hanem személyiségére, eddigi teológiai munkás
ságára. Deák téri lelkészi szolgálatra éppúgy mint nem
zetközi síkon elvégzett feladatvégzésére."

U tóirat:
Kedves Hafenscher Károly! Egy lelkésznek éreznie 

kell, hogy vannak körülötte emberek, akik igénylik a 
vele való lelki közösséget, figyelik gondolatait, számí
tanak véleményére, bölcs tanácsára és felhamozódott 
tudására.

Ha marasztaló kérésünknek nincs eredménye, azt 
is megértjük, hiszen mindnyájunkat próbára tesz az 
elhúzódó munka.

Amit elvégeztél közöttünk, az is kerek egész és 
zsinatunk további munkájához irányt mutató. Amit 
egyházi életünk más területén el kell, hogy végezz, 
ahhoz Istentől kérünk számodra is erőt, kitartást és 
hosszú életet, megköszönve mindazt, amit Őérette és 
a mi javunkra tettél.

Ifj. Benczúr László

A zsinat jelzőharangja
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A vasárnapi istentisztelet igehirdetése
Zsid 3 ,1 -8  -

Dr. Frenkl Róbert

N em  én választottam ezt a 
textust, ez a mai vasárnapra 
rendelt alapige. Évezredes tör
ténelmi távlatokon átívelő üze
net. Lehet meditálni azon, jó-e  
történelmi időszakban élni, 
vagy azok jártak jobban, akik
nek az állandóság évtizedei ju
tottak. Lehet, de értelmetlen. 
Nem választhatjuk meg, mikor 
kívánunk élni, nincs beleszólá
sunk földi pályánk első, alap
vető eseményébe, születésünk
be. M égis felelősek vagyunk 
mindazért, ami utána követke
zik.

Embert, hitet próbáló m in
den történelmi időszak, amikor 
változik körülöttünk a világ, 
változik a társadalom. Ilyen 
időszak volt M ózes kora, a sza
badulás Egyiptom ból és a 
pusztai vándorlás. Ilyen törté
nelmi időszak volt Jézus Krisz
tus működése, kereszthalála, 
feltámadása, mennybemenete
le, a Szentlélek kitöltése és 
mindaz a változás, amit akkor 
a kereszténység hozott a világ
ba.

És ha történelmi mértékkel 
mérve szerényebbnek tűnik is 
ez“uä“'m i számunkra, magyar 
hazánk számára történelmi 
időszakot jelentenek a kilenc
venes évek, a több évtizedes 
diktatúrát követően a vissza
nyert szabadság évei, a társa
dalom és benne az egyház szá
mára is.

M ózes karizmatikus vezető 
volt. A z Úristen formálta azzá. 
Engedelmeskedni Istennek, el
fogadtatni parancsait a néppel, 
ez a küzdelem jellemezte M ózes 
egész pályáját.

Felépíteni a házat, Izraelt, ez 
volt M ózes küldetése. Hű szol
gának, de szolgának minősíti őt 
az ige. N em  lebecsülhető jel
lemzés ez. Hiszen M ózest azo
nosítja a házzal, magával Izra
ellel.

M ózes útja a törvény útja. 
Harcai mind a nép érdekét szol
gálják, mégis bármilyen nehéz
ség támad, feledve minden érde
mét, azonnal ellene fordul népe.

Évezredek alatt sok minden 
változott, legkevésbé az emberi 
természet. Valljuk, szükség 
van, szükség lenne M ózesekre, 
karizmatikus emberekre, veze
tőkre, hazában, társadalom 
ban, egyházban, de ha netán  
valaki egy fejjel kimagaslik, 
már megindul ellene az akció, 
nehogy megváltozzék az álló  
víz, más hasonlattal élve, ne
hogy feltisztuljon a zavaros, 
nehogy követhetővé, áttekint
hetővé váljanak a dolgok.

Milyen tisztán látjuk az egy
kor a pusztában vándorolt nép 
tévedéseit, hitetlenségét, enge
detlenségét, hogyan rontott sa
ját sorsán és rontottak azóta is 
újra meg újra sorsfordulóhoz  
érkezett népek, jellegzetesen a 
huszadik században. H ogyan  
zajlanak ma is háborúk, terror
akciók, túszdrámák, ölik ha
lomra egym ást, m agukat kü
lönböző  vallások híveinek, 
közte kereszténynek nevező né
pek, népcsoportok.

H iányoznak a M ózesek. 
A zok, akik tekintélyükkel m eg
álljt parancsolnának a pusztí
tásnak és önpusztításnak, akik 
meg tudnák nyerni a hangadó
kat, a nép többségét, az igazi

értékeknek, az Isten követésé
nek.

Szükség lenne a M ózesekre. 
Valódi tekintélyekre a társada
lomban és az egyházban. Akik  
túllátnának a napi indulato
kon, érdekeken, akik képesek 
lennének a jö v ő  érdekében ma 
áldozatokra is megnyerni a né
pet.

Ha nem is vagyunk M óze
sek, vállalnunk ke ll a m ózesi 
küldetést, a m ózesi sorsot. 
A  m agunk házában, a magunk  
gyülekezetében. Lelkészeknek  
és nemlelkész m unkatársak
nak, akkor is, ha ez konfliktu
sokkal jár.

Mert m i m ár tudunk Jézus 
K risztusról, a Fiúról, ahogy  
igénk m ondja, aki nem szolga, 
hanem úr a házban, az Anya- 
szentegyházban, ami mi va
gyunk. Ezért lehet bizalmunk  
és reménységünk.

K em ény dolog szembesülni 
M ózessel, a törvénnyel, hiszen 
egy korszak után, amit tör
vénytelenségek sorozata jel
lemzett, vágyunk társadalom 
ban és egyházban a törvényes
ségre, a tisztességre. És fájdal
masan kell felismernünk alkal
matlanságunkat. M ert csak azt

tartjuk jó  törvénynek, ami a mi 
elképzelésünket valósítja meg 
és ha már ezt nem m indig sike
rül keresztülvinni, legalább  
m egakadályozzuk a m ásik ja 
vaslat sikerét. Ezért is tart a 
reméltnél, a szükségesnél to 
vább a Zsinat. Jellem ző az is, 
amikor a Zsinatot, a sokféle  
időhúzást, taktikázást az Or? 
szággyűléshez hasonlítjuk, elfe
ledve, hogy ott ellentétes felfo
gású pártok képviselői ülnek, 
míg a Zsinaton az egyház népé
nek a küldöttei, minden egész
séges pluralizmussal együtt is 
egy párt, a Jézus-párt tagjai.

M ózes és Jézus. Törvény és 
evangélium. A ház és építője. 
Jézus nagyobb M ózesnél, az 
evangélium  a törvénynél. Érde
kes, hogy mennyi görcs van 
bennünk Jézus Krisztus va ló 
ságos em bervoltával kapcsolat
ban, pedig rendszeresen vallást 
teszünk róla. Jézus karizm ati
kus ember volt. Ezért követték  
a tanítványok, ezért tartottak  
tőle a hatalm asok, ezért tehe
tett csodákat és ezért feszítették  
keresztre. Ezért vehette magára 
bűneinket, előre jelezve szenve
déseit. Jól ismerte és tisztelte a 
törvényt, M ózes törvényét, de

TÖRVÉNYJAVASLAT 
AZ EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEKRŐL

(Fo ly tatás az előző oldalról)

kiválásuk alkalmával kötelesek anyagi ellenszolgáltatás nélkül az egyházi 
gyűjteményeknek átadni. Elhalálozásuk esetén ugyanez a kötelezettség 
vonatkozik családtagjaikra is.

(A fen ti szövegjavaslat az általános vita után érkezett a bizottsághoz, 
fontossága miatt közreadjuk. A bizottság a szöveg bekerülését a végleges 
törvénybe, nem támogatja.)

II. Az egyházi levéltárakról
11.1. A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetei egyházi levéltá

rakban gyűjtik, őrzik, gondozzák és a kutatás számára hozzáférhetővé 
teszik azokat az egyházi és más eredetű, és az egyházi történetírás szem
pontjából fontos forrásanyagokat, amelyek az egyes egyházi szervezetek
ben keletkeztek, illetve amelyeket egyházi vagy magánszemélyek az egy
ház számára irathagyatékként átadtak.

11.2. A fenti céllal a Magyarországi Evangélikus Egyház országos fel
adatkörrel központi levéltárat -  Evangélikus Országos Levéltár -  tart fenn.

Az országos levéltár gyűjtőköre: az országos egyház, az egyházkerüle
tek, egyházmegyék hivatalainak, az egyházi oktatási és más intézmények, 
valamint az egyházi tisztségviselők és más személyek iratainak gyűjtemé
nye.

11.3. Az egyházi levéltárak működtetéséről a fenntartó egyházi szerve
zet gondoskodik.

11.4. Az evangélikus levéltárak szakmai felügyeletét az Evangélikus 
Országos Levéltár igazgatója, mint levéltári ágazatvezető látja el.

Javaslatára -  indokolt esetben -  egy-egy fenntartó szervezet a levéltár 
működtetésére a Magyarországi Evangélikus Egyháztól anyagi támoga
tást kaphat.

11.5. Az evangélikus egyházi levéltárak munkájuk során együttműköd
nek a többi hazai levéltárral, és tekintetbe veszik a hatályos jogszabályo
kat, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium levéltári kezdeményezé
seit és javaslatait.

III. Az egyházi múzeumokról
III. 1. Az Evangélikus Országos Múzeum a Magyarországi Evangéli

kus Egyház egész területére kiterjedő tudományos intézmény. Gyűjtőkö
rét a magyar és egyetemes egyháztörténet, a szakrális művészet és a 
művelődéstörténet tárgyi, írásos, nyomtatott és audiovizuális emlékei 
képezik.

111.2. A nagyobb és értékesebb -  a múzeumi feltételeknek megfelelő 
-  egyházi gyűjtemények a Művelődési és Közoktatási Minisztérium enge
délyével múzeummá fejleszthetők.

111.3. Az országos múzeum feladata a gyülekezetek, a közegyház, az 
oktatási és más intézmények vagy a saját tulajdonában és őrzéséban levő 
kultikus és egyéb jellegű műtárgyak regisztrálása, feldolgozása és kar
bantartása, valamint azok egy részének állandó vagy időszaki kiállításon 
való bemutatása.

111.4. A muzeális értékű gyűjtemények szakmai felügyeletét az Evangé
likus Országos Múzeum igazgatója, mint múzeumi ágazatvezető látja el.

111.5. Az országos múzeum az értékes gyűjteményekkel rendelkező 
egyházi szervezetekben központi támogatással is elősegítheti helytörténe
ti egyházi értékek gondozását, fejlesztését és a nyilvánosság számára 
kiállításon való bemutatását.

IV. Az egyházi könyvtárakról
IV. 1. A Magyarországi Evangélikus Egyház könyvtári ágazatát az 

egyházi szervezetek által fenntartott és működtetett könyvtárak képezik.
IV.2. Az egyházi könyvtárak fő feladatai: gyűjtik, őrzik, gondozzák, 

feltárják és hozzáférhetővé teszik a magyar evangélikusság múltjára és 
jelenére, általában a lutheránus egyházakra és az egyetemes protestantiz
musra vonatkozó -  elsősorban nyomtatásban megjelent -  irodalmat.

IV.3. Az egyházi intézmények állományukat (könyvek és egyéb isme
rethordozók) profiljuknak és az egyházi érdekeknek megfelelően gyara
pítják.

IV.4. Az evangélikus könyvtárak szakmai felügyeletét az Evangélikus 
Országos Könyvtár igazgatója, mint könyvtári ágazatvezető látja el.

Javaslatára -  indokolt esetben -  egy-egy fenntartó szerv könyvtárának 
szükségleteire központi anyagi támogatást kaphat.

IV.5. A könyvtárak működtetéséről a fenntartó egyházi szervezet -  
költségvetésén belül gondoskodik.

IV.6. Az evangélikus könyvtárak működésük során együttműködnek 
a többi hazai könyvtárral, és tekintetbe veszik a hatályos rendeleteket, 
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium könyvtári kezdeményezéseit 
és javaslatait.

felismerte, hogy a világon csak 
Isten kegyelm e, a m egbocsátás, 
a szeretet evangélium a segíthet.

Erre áldozta életét, ezért 
nyithatott teljesen új fejezetet 
az em beriség történetében. 
Ezért egyike a legnagyobbak
nak azok szemében is, akik  
nem vallják m egváltójuknak. 
Mert nincsen senkiben na
gyobb szeretet annál, m intha  
valaki életét adja barátaiért.

A Szentlélek m unkájával 
Pünkösdkor indult az egyház  
története, került a középpont
ba Jézus valóságos Isten volta, 
hiszen kortársai számára ez 
volt a kinyilatkoztatás, így vi
lágosodott m eg az életm ű isteni 
oldala, a feltám adás, a valósá
gos, az egyedüli csoda, a győze
lem a halál felett.

És mi van velünk? A  husza
dik század végén élő, fogságból 
szabadult nem zedékkel. N e
künk szól m ost az üzenet, ma, 
ha az ő szavát halljátok, meg 
ne kem ényítsétek a ti szívete
ket. D e van-e egyáltalán idő
szerűsége, esélye ennek az üze
netnek? N em  kérgesedett-e 
m eg annyira im m ár a szívünk, 
hogyha akarnánk, sem tud
nánk befogadni az igét. Legfel
jebb a költővel együtt érzünk 
olykor önsajnáló emberi fáj
dalm at :

Ahogy nőnek az árnyak,
Ahogy fo g yn a k  az esték
Úgy fá j  jobban és jobban
A z eljá tszo tt öregség.

Vagy egy-egy nagyünnepi is
tentiszteleten, egyéb alkalm on  
felsejlik a m últ hangulata, kon
ferenciai esték, em lékezetes be
szélgetések, áhítatok, nyom uk
ban a m ásként is lehetett, tör
ténhetett volna érzése, amit az
után sürgősen el kell hárítani, 
önvédelem ből. A  m egkérgese- 
dett szív, a m egalkuvások soro
zatából kialakult rideg életve
zetés nem tűri, nem tűrheti az 
emberi elérzékenyülést sem, 
hát m ég a krisztusi üzenet meg- 
hallását.

A  ragyogó túlélési stratégiá
kat kialakított zsidó nép egé
szen jó l érezte már magát 
Egyiptom ban, ha nem is szem 
besült ezzel. D e am ikor a szaba
dulás eufóriájának elm últával 
jöttek  a pusztai vándorlás ne
hézségei, elkeseredtek, lázadoz
tak, távolinak, elérhetetlennek  
tűnt az ígéret földje és csábító
nak az otthagyott biztonság.

N em  valam i ilyesmi történt, 
történik velünk is? A társada
lom ban és az egyházban? Az 
elnyom ó hatalom  csapatainak  
a kivonulását nem a szabadság

felszabadult öröm e, nem évti
zedes m ulasztások közakara
ton alapuló felszám olása kö
vette, nem a nemzet sorsának  
önös érdekek fölé helyezése, 
hanem a szerény pozitív építés
hez képest eluralkodó önzés, 
erőszak, sokak életének rosz- 
szabbra fordulása.

És az egyházban? N em  lehe
tünk büszkék. Serfl az áhított 
szabadság, sem az áhított rend 
nem vált valósággá, nem hogy  
evidenciává a hétköznapok
ban. M ert nem került a közép
pontba az evangélium , mert 
m egkem ényedtek a szívek. A z 
egyházban a szabadság a bűnből 
való szabadulást je len ti, am ely 

fe lsza b a d ít a jó ra , a h it gyüm öl
cseinek megélésére. Szabad jó t 
cselekednem . Igen, valljuk, hit 
által igazulunk meg, e páli tétel 
újrafelfedezése a lutheri refor
m áció nagy vívm ánya, de ma, 
a mai átm eneti történelm i kor
ban a segítésre, a gyors változá
sok h oz alkalm azkodni képtele
nek gyám olítására kerül a 
hangsúly. A kárcsak a pusztai 
vándorlásban, a m ai m agyar 
nép szám ára is csak egym ás se
gítése a válsághelyzetekben je 
lentheti az eljutást az ígéret 
földjére.

Elkeseredtek, zúgolódtak  a 
pusztában, mert nem néztek  
felfelé, nem figyeltek Isten sza
vára.

M egdöbbentő, am ikor az 
egyházban nosztalgia *van a 
m últ rendszer ham is b iztonsá
ga, a beszűkített, de a korlátok  
között biztos keretek iránt, az 
anyagi stabilitás, a m egbízha
tónak elkönyvelt lelkészek  
m ozgástere, társadalm i súlya  
iránt.

És ugyancsak m egdöbbentő, 
am ikor többen azt latolgatják, 
vajon a program jukat tekintve  
m agukat kereszténynek valló, 
ezen a világnézeti talajon p oli
tizáló erőktől, vagy talán a 
m últjukat, vagy egyházellenes 
cím kéjüket túlkom penzálni 
akaróktól várhat-e, rem élhet-e 
több előnyt az egyház?!

A z evangélium szabadságából 
adódik az egyház jó  rendje is. 
N em  öncélú bürokrácia, hierar
chia ez, hanem a szolgálat, a 
m isszió érdekét kifejező, a test
véri szeretetre építő struktúra.

D e mit szóljunk akkor, am i
kor azt látjuk, hogy lelkészek  
és nem lelkészek -  őszinte m eg
győződésből, vagy tudatos 
bom lasztásból -  és a két véglet 
között több  m agatartás is m eg
figyelhető -  kivül helyezik m a
gukat m indenféle renden, nem  
vállalnak közterheket, a töb 
biek pedig tudom ásul veszik  
ezt, m egelégszenek azzal, hogy  
ők követik a jó  rendet. Vajon  
lesz-e változás a Zsinat befeje
zése, az új törvények életbe lé

pése után? L esz-e olyan belső 
erő az egyházban, am ely m in
denkit engedelmességre készte t, 
vagy az igazi m egújulás, az 
evangélium ereje nélkül a leg
jobb  törvények is a m egoszto tt
ságot fo g já k  elm élyíteni, to
vábbra is teret engedve a m eg
kése tt hitvallói m ezt m agára öl
teni kívánó po litika i dem agó
giának.

A  jó  rendhez tartozik az egy
házban az is, hogy m indenki a 
m aga fe la d a tá t végzi. A z igehir
detés az erre is felkészített lel
készek feladata. A  m isszió  
m indnyájunké. Ezért is kerül
het sor egy-egy kivételes alkal
m on, ma is, nem lelkész tem plo
mi, igehirdetői, bizonyságtevői 
szolgálatát. Ezen az ülésszakon  
fogadja el a Zsinat a nem lelké
szek szolgálatáról szó ló  tör
vényt. A  lelkészhiány a gyakor
latban is, több  gyülekezetben is 
szükségszerűvé tette a gyüleke
zeti m unkatársak igeszolgála
tát. E lsősorban m égsem  a lel
készhiány, hanem  az egyházi 
élet sokszínűsége, „az egym ás 
hite által épüljetek” gondolata  
igényli lelkészek és nem lelké
szek k özös szolgálatát.

Századunk nem csak a d ikta
túrákat és bukásaikat jelentet
te, hanem  az úgynevezett N agy  
K onstantinusz-i korszaknak a 
végét is. Ezzel is szem be kellett 
néznünk a diktatúra m egszűnte  
után. N incsenek többé állam 
vallások. Á llam  és egyház szét
válását köszöntöttük , de ham ar 
rá k e lle tt döbbennünk arra a 
fe lelő sség re , am it az evangéli
um  üzenetének a tolm ácsolása  
je le n t a társadalom ban, a 
m eg vá lto zo tt körü lm ények k ö 
zö tt. A kö te le ző  h itetlenség  
ko rsza ka  után a szabadon vá
la szto tt h itetlenséggel szem be
sülve.

Ebben a helyzetben hangzik  
felénk a mai ige hárm as üzene
te. L eg yetek M ó zesek! H irdes
sétek, hogy m a is Isten az Úr. 
A z egyedüli abszolút hatalom  
ebben a világban. B oldog az, 
aki neki engedelm eskedik, tör
vényeit követi. L eg yetek k e 
resztén yek! H irdessétek Jézus 
K risztus d icsőségét, a szeretet, 
a m egbocsájtás hatalm át. D e  
nem csak szóval, élettel is. És 
fig ye lje tek  a S zen tlélek szavára! 
M eg ne kem ényítsétek a szive
teket. Talán soha nem volt eny- 
nyire időszerű ez az üzenet. 
T ársadalom ban és egyházban  
eluralkodott az önzés, a rideg
ség, a kem ényszivüség. Engedd  
közel m agadhoz az igét. Van  
m ég a szám odra remény. H i
szen itt vagy. N e  kem ényítsd  
m eg ism ét a szívedet. Vállald a 
m ózesi sorsot, vállald a tanítvá- 
nyi sorsot, engedd, hogy eszköz  
legyél a S zen tlélek Ú risten k e 
zében. Á m en.

Laikus vélemények a zsinatról és a tájékoztatásról
Sokféle vélemény lát napvilágot egyházi berkeken 

belül a zsinatról. Általában azonban olyan szemé
lyek nyilatkoznak meg, akik valamilyen módon részt 
vesznek a zsinati munkában, így megfelelő informá
ció áll rendelkezésükre a véleményalkotáshoz. R it
kán, vagy egyáltalán nem szólalnak meg olyanok, 
akik egyházunk tagjai ugyan, sőt tisztségviselők is, 
de nem zsinati tagok. Ha úgy tetszik ,'la iku so k.
M iként vélekednek ők a zsinat m unkájáról és m egfe
lelőnek tartják-e azt az információmennyiséget, ami 
egyházunk törvényalkotásáról eljut hozzájuk. A fe l
mérés nem lehet reprezentatív, mert csak a Győr- 
Soproni egyházmegyét érinti, ám véleményem sze
rint mindenképpen jelzésértékkel bír.

M acher Sándorné egyházmegyei pénztáros: —
Őszintén szólva, nem tudok a zsinat m unkájáról 
érdemben véleményt mondani. M ivel nem vagyok 
zsinati tag és nem vagyok érintett ebben a kérdésben, 
kevéssé követtem  figyelem m el a törvényalkotói mun
kát. A gyülekezetben nem esett róla szó, tájékozta
tást ez ügyben nem kaptunk. A zt a kevés informá
ciót, ami hozzám eljutott, az Evangélikus Életből 
sikerült kicsipegetnem.

Zám olyi Gyuláné, kántor: -  Véleményem szerint 
alapos m unkát végeznek a küldöttek. A feladat 
nagy, teljesen új törvényeket kell alkotni. Jó törek
vés, hogy minél nagyobb autonómiát kapjanak a 
gyülekezetek, vagyis alulról építkezzen egyházunk.
A zt hibának érzem, hogy a lassan m indenütt esedé
kessé váló választások még az 1966-os törvények 
alapján zajlanak. Am i a tájékoztatás mennyiségét és

minőségét illeti, már kritikusabb vagyok, tzg 
zunk tagjainak döntő többsége alultájékozott. A zok  
tudnak többet arról, hogy hol is tart a törvényalko
tás, akik olvassák az Evangélikus É letet. Ók pedig 
nincsenek sokan. Számomra furcsa, hogy a negyedik 
évébe lépett zsinati m unkáról az Evangélikus Naptár
-  am it lényegesen többen olvasnak -  m ind ez idáig 
egyszer sem adott hírt. M intha nem létezne a zsinati 
munka.

Pócza Zoltán, búcsúzó egyházm egyei felügyelő:
-  Lassan indult a zsinati munka. A z első időszakban 
sok olyan dolog felvetése lassította a zsinat m unká
já t, am elyeket súlyuknál fogva háttérbe lehetett vol
na szorítani. Nem a m últba kellett volna merengeni 
és valós, vagy vélt sebeket felszaggatni, hanem a 
jövő t építeni. Jó, hogy mostanra már kellően fe l
gyorsult a munka és így esély van arra, hogy belátha
tó időn belül befejezi értékes, remélem hosszú időre 
egyházunknak utat m utató m unkáját a zsinat. Am i 
a tájékoztatást illeti, úgy vélem, egyházunk népe 
több információt érdemelne. A Zsinati Híradó betöl
ti feladatát. Bem utatja a zsinati tagok jó  részét, 
közli a törvények szövegét, értékelő írásai segítik e 
fo lyam atok m egértését. Am  ezekhez az informá
ciókhoz csak az előfizetők ju tnak hozzá. Talán nem 
ártana arról is vitát fo ly ta tn i az arra illetékeseknek, 
hogyan lehetne szélesebb körben a zsinati m unkát és 
a már elért eredm ényeket ism ertté tenni. Félek, hogy 
az egyszerű gyülekezeti tagok tájékozatlansága a 
zsinat ügyében döbbenetesen nagy.

Kiss M iklós



Gyülekezeti kirándulás R om ániába
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„Évzáró" ünnepség a Sareptában
Evangélikus Élet 1995. jú l iu s  23.

A kolozsvári evangélikus tem plom  és
p a p ia k  (O rtfa  I s tv á n  U n ó m e tsz e te )

A meghirdetett 14 óra helyett 
14.05-kor mint egy menetrendsze
rű járat indult minden igényt kielé
gítő autóbuszunk a várva várt útra 
Románia felé.

Hogy három nap múlva az érke
zés is ilyen pontos volt, az nagy
részt Laborcziné Sztankó Gyöngyi 
szervező munkájának és szeren
csénkre a gyér határforgalomnak 
köszönhető. Az előre kitűzött 
program olyan maradéktalanul és 
teljesre sikeredett, hogy bármelyik 
híres utazási iroda megirigyelhette 
volna. Célunk romániai evangéli
kus gyülekezetek meglátogatása, 
kultúrtörténeti emlékek felkeresé
se és egy gyönyörű kirándulás volt.

Mivel a társaságot zömmel a 
nyíregyházi evangélikus gyülekezet 
tagjai alkották, rögtön az út elején 
előkerültek az énekeskönyvek és 
végigénekeltük az egész utat.

A Királyhágóról körbetekintve 
érzi csak az ember igazán a Terem
tő nagyságát, a fenséges természet 
csodájához képest saját kicsinysé
gét. Késő este volt már, mire Ko
lozsvárra beértünk. Kelemen Erzsé
bet lelkésznő és az evangélikus 
gyülekezet pompás vacsorával várt 
minket, majd ki-ki szálláshelyére 
ment vendéglátójával.

Városnézéssel kezdődött a kö
vetkező napunk. Bár látszik, hogy 
valaha szebb napokat látott, még 
így is igaz a dalba foglalt vallomás, 
.... szép város Kolozsvár...”. A hí
res Szt. Mihály (Mátyás templom), 
a főtér szebbnél-szebb palotái, a 
félévezredes Farkas utcai reformá
tus templom, az első magyar nyel
vű színház, híres iskolák, mind
mind történelmünk részei.

A Házsongárdi temető árnyas 
fái alatt pihenő ismeretlenek és 
mindenki által ismertek kicsit a mi 
halottaink is.

Délután kirándulást tettünk a 
Tordai-hasadékba, ami felejthetet
len élmény marad mindannyiunk 
számára.

A nap zenés áhítattal zárult, a 
kolozsvári evangélikus templom
ban Labored Géza és Győrfi M i
hály szolgálatával, Kovács L. Attila 

l teológiai tanár csodálatos orgona- 
] játékával.

A  minket vendégül látó csalá- 
f dók talán erejükön felül is, min

dent megtettek azért, hogy jól 
érezzük magunkat, és őszintén el
mondhatom, semmiben sem szen
vedtünk hiányt.

A vasárnapi istentisztelet litur
gikusa Kovács Erzsébet, igehirdető
je Laborcziné Sztankó Gyöngyi 
volt. Utána a gyülekezeti terem
ben kávé és frissítők mellett elbú
csúztunk kedves új ismerőseinktől 
és Kolozsvártól. Utunkat Nagybá
nya felé vettük. A szelíd dombok 
karéjában nyugvó kisvárosnak kü
lönleges hangulata van. A  gyönyö
rű táj szinte egyértelművé teszi azt 
a tényt, hogy itt alakult és alkotott 
a híres Nagybányai Festőiskola. 
Ma is sok minden ecsetvégre kí
vánkozik itt, ha tekintetünket 
elfordítjuk az új, de igazán be nem 
fejezett lakónegyedekről, gondo
zatlan parkokról, siralmas gyárte
lepekről.

Pünkösd az emlékezés és a kö
nyörgés ünnepe. Emlékezés Isten 
új életet, gyülekezetét terem tő 
munkájára és egyben könyörgés, 
hogy ezt bennünk és általunk is 
vigye végbe.

Az idei pünkösd hétfőn a Fejér- 
Komáromi egyházmegyében Ko
máromtól Székesfehérvárig, Tata
bányától Bakonybánkig mintegy 
háromszáz embert mozgatott meg 
Isten Szentlelke és gyűjtötte össze 
egy napra a szép környezetű 
nagyvelegi gyülekezet területén 
igehallgatásra, úrvacsorái közös
ségre, beszélgetésre, lelki feltöltő- 
désre.

Vendégként csöppentünk ide 
Békésből feleségemmel és örül
tünk együtt a jelenlévőkkel a nagy
szerű alkalomnak, hogy Krisztus 
ma is sokakat meggazdagít.

A  kis domboldali templom zsú
folásig megtelt, pótszékeket kel
lett berakni, de Isten annál meg
hittebb közösséget alakított ve
lünk Bencze Imre igehirdetése, 
majd az úrvacsoravétel és előadá
sok révén.

Tizenöt csoportban beszélhet
tük meg lelki kérdéseinket, ame
lyek az igehirdetés, a bizonyságte
vések során támadtak, feladatain
kat, amelyeket a Szentlélek muta
tott meg az első keresztyének pél
dájának alapján. Thnítás, közös
ség, imádkozás. Felelősségünk az 
evangéliumért, anyagi dolgainkért 
(tized, adakozás).

Ez az együttlét már az alakuló 
belmissziói központban, a „kas
télyban” volt, melynek nevét most 
formálgatják, hiszen a név is segít 
személyesebbé, emlékezetesebbé 
tenni élményeinket. Az épületet az 
ingatlanvisszaigénylés során kapta 
meg az egyházmegye hitéleti célra, 
ifjúsági táborok, összejövetelek 
számára. Még sok a tennivaló ben
ne és körülötte, ahogy Bencze Im-

A mai Románia területén élő 
evangélikusok legrégebbi gyüleke
zete a nagybányai. Nyíregyháza 
testvérgyülekezete nagy szeretet
tel, régi ismerősként fogadott min
ket. Hangulatos, hegyoldalba si
muló nyitott pavilonban ebédel
tünk, majd egy kis sétára is szakí
tottunk időt.

Délután közös áhítaton vettünk 
részt Köncze Árpád lelkész szolgá
latával, majd eljött a hazaindulás 
pillanata. Mikor elindult autóbu
szunk, arra gondoltam -  de azt hi
szem nem én voltam az egyetlen -  
ki tudja mit hoz a jövő, mikor já
rok újra ezen a vidéken.

Azt azonban mindnyájan remél
jük, hogy új és régebbi ismerő
seinkkel mihamarabb találkozha
tunk itt Nyíregyházán.

Pálffy Ju lia n n a

re missziói lelkész bemutatta, de 
máris Isten élő Lelkének műhelye.

Hagyományos már ebben az 
egyházmegyében a pünkösd hétfői 
találkozó (csendesnap), de most 
középpontjában a misszió állott, 
annak széles körű értelmében, a ta
núságtevő szolgálat, amely felelős
séget érez az elmaradtak, a távollé
vők iránt, a külmisszióban dolgo
zók iránt is. Erről szóltak Bencze 
Imréné és Göllner Pál előadásai.

Ennek lelki elmélyítését szolgál
ta a székesfehérvári ifjúság Passió
előadása, amely Krisztus megvál
tói munkáját drámai módon mu
tatta be, melynek végén erőtelje
sen hangzott a gyülekezet ének-bi
zonyságtétele: „Győzelmet vettél ó 
Feltámadott, Dicsőséggel teljes a di
adalod. ”

A  nagyvelegi gyülekezet és an
nak vezetősége szívesen látta ven
dégeit. Gondjukat nehezítette, 
hogy hűvös, esős reggelre ébred
tek. A szabadban való étkezés le
hetetlenné vált. így felváltva tör
tént az a gyülekezeti teremben, az 
óvodában. A  várakozók pedig 
Sztruhár András egyházmegyei 
felügyelő vezetésével énekeket 
tanultak. Közben kisütött a nap 
és lehetővé tette a szabadtéri 
programot is. Ezt Lábossá Lajos 
esperes áhítata és tájékoztatása 
zárta be.

A gyülekezet lelkésze, Cserági 
István és segítője, Mészáros Tamás 
szolgálata tette gördülékennyé és 
időben tarthatóvá a találkozó 
programját.

Istennek legyen hála a szép nap
ért, ahol többen kikapcsolódhat
tunk a zaklatott világból, feltölte- 
keztünk a Lélek kincseivel, hogy 
azokat tovább adjuk a szürke hét
köznapokon azoknak, akik rászo
rulnak, hogy megismerhessék Is
ten csodálatos világát.

K ovács Pál

„Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le
rám!”

-  Egyházm egyei ta lálkozó, m isszió i nap N agyvelegen -

Elfáradtak és megfáradtak
(F o lyta tás a z  e lső  o ld a lró l) 

nappal (IThessz 2,9) - ,  mint a töb- 
- bi apostolok (lK or 15,10; 2Kor 

11,23). Félelme, hogy fáradozása á 
galaták között hiábavalóvá válik 

1 (Gál 4,11), és remélt dicsekvése a 
I filippiek között, hogy nem fárado- 
’ zott hiába (Fii 2,16). Ez a fárado

zás nemcsak azért van, mert ingye
nessé teszi az evangéliumot és két
kezi munkával gondoskodik magá
ról és a vele levőkről (ApCsel 
20,34), hanem azért is, mert amint 

I úja, „még ott van naponkénti zak- 
í lattatásom és az összes gyülekezet 

gondja” (2Kor 11,28). Egész szol
gálatának (Kol 1,29), de a keresz
tyének életének is ez a fáradozás a 
jellemzője (Ef 4,28). Ezért említi 
hálaadással a thesszalonikai gyüle
kezet „hitből eredő munkáját és 
szeretetből jövő fáradozását” 
(IThessz 1,3).

E vallomások és állítások mellé 
illik Pál apostol már idézett figyel
meztetése gyülekezeteihez, amely 
a magyar fordítás szerint arra int, 
hogy a jó cselekvésében ne fárad
janak el (Gál 6,9, 2Thessz 3,13).

A magyar fordítás azonban nem 
[f érzékelteti, hogy, itt két teljesen 

más értelmű szóval van dolgunk. 
A m ikor az T Tiszövetsép Ié.7iis. a ta-

nítványok vagy Pál apostol fárado
zásáról szól, akkor azt a görög szót 
használja, amely az elvégzett mun
kában való kifáradásra utal. Ami
kor viszont az apostol óv a jó cse
lekvésében való elfáradástól, ak
kor azt a görög szót használja, 
amely azt a fáradtságot jelenti, 
hogy bele sem kezd a munka el
végzésébe. Az egyik helyzetben el
fáradt az ember, mert sokat dolgo
zott. A másik helyzetben megfá
radt az ember és ezért bele sem 
kezd, nem erőlteti meg magát. 
Ezért fordítják gyakran csüggedés- 
nek ezt a szót.

Tánév végi vagy egyéb fáradtsá
gunkra tekintve, mindannyiunk
nak csendben le kellene ülnie, 
megvizsgálnia életét, miért is 
olyan fáradt. Elfáradt-e a munká
ban és azért nem bírja tovább, 
vagy pedig elcsüggedt és ezért nem 
képes belevágni sem.

A tevékenységben, munkában 
elfáradtaknak megkönnyebbülést 
adó ige, hogy „akit az Úr szeret, an
nak álmában is ad eleget" (Zsolt 
127,2b). Erre gondolhatott Luther 
is 1522. március 10-én elmondott 
böjti prédikációjában, amikor ma
gára nézve mondta: „egyedül Isten
IQPlPt tplipvítpttpm nvt Uirslüttow* A*

írtam, egyebet nem tettem. Ez m ű
ködött, am ikor aludtam, amikor 
wittenbergi sört iszogattam az én jó  
Philipp Melanchthon barátommal 
és Amsdorffal. ”

A megfáradtakat és csüggedte
ket, akik úgy fáradtak meg a tanít - 
ványságban, hogy fáradtak tenni, 
Pál apostol szavára emlékeztetem, 
aki azzal érvel, „minthogy irgalmat 
nyertünk, nem csüggedünk el” 
(2Kor 4,1). A megfér adásnak az 
oka, hogy az ember előtt elhomá
lyosodik az Isten irgalma.

Erről a helyről nem akarom, 
nem is lehetne eldönteni, kinek 
mire van szüksége. Mire az okta
tóknak, mire a hallgatóknak, mire 
a szolgálatba indulóknak, mire a 
jelenlevő gyülekezetnek. Az sem 
valószínű, hogy az elfáradás vagy a 
megfáradás ilyen csoportbeosztás 
szerint lenne a részünk. Azt azon
ban szívből kívánom mindannyi
unknak, hogy ne egyszerűen a nyá
ri pihenés, ne egyszerűen a csend, 
hanem az igéjében hozzánk szóló 
Isten nyissa meg mindenkinek, el- 
fáradtnak és megfáradtnak egya
ránt, amire szüksége van: a meg
újult erő, a lankadatlan futás és 
szárnyalás (Ezs. 40,31) el nem apa-
,-IA t ------Z~Á4.________________________________

Júniusban minden oktatási-ne
velési intézményben tanévzárót 
tartanak.

Az igazi hagyomány szerint 
ilyenkor elvehetjük munkánk 
gyümölcsét, ki-ki érdeme szerint 
s aztán vakációra megyünk, hogy 
szeptemberben, felfrissülve ismét 
hozzálássunk a szorgos gyűjtés
hez.

Mi is I  sareptaiak - ,  megáll
tunk. Miért? -  tehetnénk fel a kér
dést -  hiszen ez a munka véget 
nem érő, ebben a szolgálatban 
nincs szünet, itt csendben a fala

kon belül, melyet olyan kevés em
ber lép át, folyik az élet. De meg
álltunk. Megálltunk azért, hogy 
visszaemlékezzünk és számot ad
hassunk mindarról, amit tettünk 
az elmúlt hónapok során.

A ház minden mozgatható lakó
ja -  kicsik és nagyok, gyerekek és 
idősek, segítők és segítettek -  
együtt volt. Örömöt jelentett, hogy 
az izgatott várakozástól sugárzó 
tekintetekkel találkozhattam:

„Végre ismét történik valami!” 
-  olvastam belőlük. A Himnusz, a 
Dicsérjük Istent... ének, az igazga
tó lelkész szavai, a „gyerekek” ver
sei, produkciói, amelyek arról tet
tek bizonyságot, hogy mennyire 
érdekli őket a körülöttük lévő vi
lág, az ismeretek, és, hogy szere
pelni, együtt lenni milyen jó.

Milyen jó egy kicsit megcsillan
tani képességeiket! Mert hisz ké
pesek szeretni, hálásnak lenni, 
örülni, tanulni és képesek ünne
pelni (a sérült gyermekek is!) S 
mindezt a legnagyobb igyekezet
tel, őszinteséggel, odaadással te
szik.

Ti, akik kint éltek, ti is képesek 
vagytok erre, vagy a felfokozott

teljesítménytől, sikerektől hajtott 
munkától már nem is érzitek?

Jeremiás próféta könyvéből vá
lasztottam egy igét • tanévzárónk 
alapjául. így hangzik: ,„Akinek az 
Úr a bizodalma, olyan lesz, mint a 
víz mellé ültetett fa, amely a folyóig 
ereszti gyökereit. Száraz esztendőben 
sincs gondja, szüntelenül termi gyü
mölcsét”. (17,7-8.)

Mindennapjainkba emberi for
mát próbálunk vinni. Kis tevé
kenységeinknek súlya, jelentősége 
van, illetve lesz. Nem azért, mert 
az ún. nagybetűs életre készülünk, 
hanem azért, mert benne vagyunk 
az örökélet reménységében.

így minden átértékelődik, a tes
ti, értelmi munka csak másodlagos 
lesz és a főszerepet az Istenbe ve
tett bizalom kérdése tölti be.

Tbdunk-e benne növekedni?
Túdunk-e fenntartások nélkül 

ráhagyatkozni?
Ha igen, akkor életünk olyan fá

éhoz lesz hasonló, amelyről a pró
féta beszél: lesz igazi vizet elérő 
„gyökerünk” és gyümölcsöző „ko
ronánk”.

T óth Éva M arianna  
m entálhigiénés pedagógus

„A jókedvű adakozót szereti az Isten”
Május utolsó vasárnapján emlé

keztünk meg Mezőlakon néhai 
Kiss György és Szabó Kamiin „jó
kedvű adakozóinkról”. Ötven év
vel ezelőtt az alig hét évvel önálló
sult gyülekezet -  tizenegy község
ben lakó 1100 evangélikus -  és az 
ifjú lelkész házaspár nagy ajándé
kot kapott. Lelkészlakást. A  há
romszobás lakás mellékhelyisé
gekkel és kettő kataszter hold gyü
mölcsössel és szántóval a Fő utcá
ban a harmadik legszebb, legkor
szerűbb lakás volt a községben. Az 
ajándékozó házaspár azt kérte a 
gyülekezettől, hogy gondjukat vi

seljék „öregségük idején” és ezt 
örömmel vállalta a fiatal lelkész
házaspár. Néhai Kiss György azon
ban a végrendelet után egy hét 
múltán elhunyt. Néhány évre sú
lyos betegsége után felesége is kö
vette.

Ezen gyülekezet jövőjét megala
pozó tettük előtt ezerpengős 
templomalapítványukkal és telek
vétellel elindították a két tanerős 
új iskola és új tanítólakás építését 
is. S hogy ezeket az új épületeket is 
birtokba vehette a gyülekezet 
1942-ben, még jótevőink é le té in , 
ezt is hitből és szeretetből fakadó

többszörös áldozataik tették lehe
tővé. A gyülekezet minden év má
jus utolsó vasárnapján hálát ad Is- ‘ 
tennek a „jókedvű adakozóikért” 
is, és a hálája jeléül koszorút he
lyez el sírjukra.

E rövid emlékezésünkről szóló 
beszámolónk buzdítsa gyülekeze
teink népét az Isten igéjének hall
gatására és megtartására: „Min
denki úgy adjon, ahogy előre eldön
tötte szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, mert a jókedvű 
adakozót szereti az Isten. ” 2Kor 9,7

t - m  rn r.I tm  T óth  S án d o r^  
nyug. h. lelkész 

luriaioiioj murr NrTn\url

E gyházi v ezetők  több a lk a lom m al kérték  a 
korm án yt és o rszá g u n k  v ezető it, hogy te 
rem tsen ek  leh e tő ség e t az á lla m  és az egyhá
zak  k özötti k a p cso la tta r tá s  in ten zíveb b é té 
te lére .

G öncz Á rpád  k ö z tá rsa sá g i e ln ök  -  a m i
n isz te r e ln ö k ja v a s la tá r a  „az á llam  és az egy
h á za k  k ö zö tti k a p c so la tta r tá ssa l összefü ggő  
k orm án yzati teen d ők , va lam in t a korm ány  
eg y h á zp o litik a i d ö n té se in e k  e lők észítésével 
és v ég reh a jtá sá v a l k a p cso la to s  fe lad atok n ak  
a m ű v e lő d é s i é s  k ö z o k ta tá s i m in isz ter  
ir á n y ítá sá v a l tö r tén ő  e llá tá sá ra  PLATTHY  
IVÁNT c ím ze tes  á lla m titk á rrá  nevezte k i.” 
K in e v e z é sé h e z  g r a tu lá lu n k  -  m u n k ájára  
á ld á s t  kérünk .

Kérés
„Testvérem  b a já t  m agam évá tennem  
Te segíts! T erhét viseljem  vele!
V ilágod úgy v ilágodon szívem ben,
Hogy fénye ő t is  boldoggá tegye.”

FELHÍVÁS
...a zaiaszentgróti evangélikus templom 

felújításának támogatására

Szeretettel kéijük honfitársainkat, a célkitűzése
inkkel azonosulni kívánó hitvalló testvéreinket, a ha
zánkon túli magyarságot, hogy adományaikkal segít
sék a Zalaszentgrót, Kossuth Lajos utca 15. szám alat
ti, 1912-ben épült templomunk és gyülekezeti házunk 
renoválási munkáinak elvégzését.

A tatarozás költsége várhatóan 4 millió forintot 
tesz ki, amely messze meghaladja a helyi 50 családot 
számláló gyülekezet teherbíró képességét, anyagi le
hetőségeit.

Valamikor népes gyülekezet voltunk, ám sokan el
költöztek, többen meghaltak, így nagyon kevesen ma
radtunk. De ennek ellenére élő hittel bízunk abban, 
hogy fennmaradunk.

Kérjük, segítsenek, mentsük meg a Dunántúl egyik 
legszebb kis templomát!

1966-1971-ig felújított épület állaga alaposan le
romlott és a munkálatok elkezdése csak „össznépi” 
összefogással lehetséges. Ezért kéijük és várjuk a 
kedves hittestvérek megértő támogató segítségét.

Gyülekezetünk induló vagyona 350 000 forint, eb
ből 300 000 forintot az országos Evangélikus Egyház, 
50 000 forintot pedig a helyi önkormányzat adott se
gítségül. Mint ezekből a szerény számokból kiderül, 
bizony nagy szükség van a gyülekezet tagjai és más 
gyülekezetek, valamint a külföldön élő magyar hit-

Ezek befizethetők a zaiaszentgróti OTP Bank Rt. 
499-98058, illetve az Evangélikus Gyülekezet Zala
szentgrót 883-003408 számlák javára.

Isten áldása legyen az adakozókon és adományai
kon, segítőkészségüket előre is hálásan köszönjük.

,^4z Úr, a m i Istenünk, legyen velünk, amiképpen volt 
a m i atyáinkkal, ne hagyjon el minket, el ne távozzék tő
lünk. ” (1 Királyok 8,57.)

Erős vár a mi Istenünk.
Zalaszentgrót, 1995. június 30.

Vqjda Is tván  Szalay M agdolna
lelkész pénztáros

A Z aiaszen tgró ti Evangélikus 
Gyülekezet p resb ité rium a nevében:

F odor Jó zsef Lukács K árolyné G áncs Béla
Lángi K árolyné K r^ jczá r F e rm e  P éter Béláné

HELYREIGAZÍTÁS

U SA-ból kap tunk  levelet, melyben B ernhard t B éla  cleve
land i esperes kiegészíti a június 25-i szám unkban közreadott 
ausztráliai lelkészavatás adata it. Eszerint:

A  m elboum e-i m agyar evangélikus gyülekezet 1949-ben 
alakult m eg és 1954-ig helybeli ausztrál lelkészek gondozták. 
A  Szent M árk  ausztrál gyülekezet „algyülekezete” volt. Ezu
tá n  a gyülekezet lelkésze, többekkel együtt a  hetvenes évek 
elején bekövetkezett haláláig P esti Já n o s világi testvér volt. 
1956-tól előbb  csak  időnként szolgáló, m ajd az 1962. évi 
ö ná lló su lás u tá n  1966-ig a  gyü lekezet ren d es lelkésze 
B ern h ard t B éla volt, aki Sidneyből já r t oda prédikálni. A  
gyülekezetét csak ezu tán  vette  á t K em én y P éter -  tehát nem  
ő  a lap íto tta , szervezte aki 1966-tól 1989-ben bekövetke
ze tt haláláig  gondozta. H alá la  u tán  B reglec Á rp á d  le tt a  gyü
lekezet adm in isztrá to ra  és ő u tán a  következett D ábasy Já n o s 
lelkésszé avatása és beik tatása.

K öszönettel v e ttük  a kiigazítást és készséggel adjuk közre, 
hogy olvasóink pon to s tá jékoztatást kapjanak.



politikai vagy gazdasági hatalom, hányféle istenség, 
hányféle súlyos szerepet játszó egyéniség szőtte át 
az emberiség történelmét. Mindezek meghatáro
zóak lehetnek az egyén életében. Egy napon azon
ban nyilvánvalóvá lesz az ÚR hatalma és nagysága, 
aki teremtője mindeneknek.

CSÜTÖRTÖK Az egész nép pedig nagy örömujjon
gásban tört ki, dicsérve az URat azért, hogy lerak
hatták az ÚR házának alapját. Ezsd 3,11 (lKor 3,11; 
lP t 2,2-10; Mt 7,7-12). Egyházunkban ezekben az 
időkben sokfelé kezdődött el templomépítés olyan 
gyülekezetekben, ahol eddig nem volt. Ez nagy 
öröm mindannyiunk számára, és ezért Istené a di
csőség. Egyről azonban soha nem szabad elfeled
keznünk: a templom alapkövének lerakásánál sok
kal fontosabb az az alapkő, melyre mindannyiunk 
hite, minden gyülekezet épül: Jézus Krisztus.

PÉNTEK Segítsd meg népedet, áldd meg öröksége
det, légy pásztora, és gondozd örökké! Zsolt 28,9 
(Lk 24,50; Kol 2,6-13; Mt 7,13-20). Jól esik érez- 
nem azt, hogy törődik velem valaki, hogy vigyáz 
rám, és Egyeli lépteimet. Sok mindennel megáldott, 
megajándékozott az Isten, de a Pásztor nélkül el
vesztem, nem tudok magammal és ajándékaimmal 
mit kezdeni. Ne hagyj el!

SZOMBAT A szolga leborult előtte, és így esede
zett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfi
zetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, el
bocsátotta, és elengedte az adósságát. Mt 
18,26-27 (Ezsd 9,13; Jel 3,16; Mt 7,21-23). Mikor 
borultam le, mikor éreztem át bűneim teljes sú
lyát, adósságom nagyságát? Meghallottam felmen
tő és adósságomat elengedő szavadat? O, Istenem, 
segíts, hogy érezzem, mennyire kegyelmedre szo
rulok.

A. A.

Ki az úr a házban?
Nyűt vagy rejtett családi konflik

tusok, hangos veszekedések és tit
kolt fájdalmak hátterében sokszor 
ez a kérdés áll: ki az úr a házban? 
A gyermek, akinek kívánságát 
szolgai alázattal lesik a szülők, 
nagyszülők? A férj, aki a családfő 
szerepében tetszelegve, várja az 
első osztályú kiszolgálást? A fele
ség, aki ügyes praktikával intézi 
úgy a család ügyeit, hogy végül az 
ő akarata valósuljon meg? Vagy a 
nagymama, akitől felnőtt gyerme
ke nem tudott elszakadni, s háttér
ből érvényesíti elgondolásait?

Ki az úr a házban?
Lukács evangélista könyvében 

egy bethániai otthonba, Márta és 
Mária otthonába kalauzol el min
ket (Lk 10,38-42). Hogyan volt ná
luk, ki tudja? Bár az, hogy Márta 
neve „úrnőt” jelent, valamit sejtet. 
De meglepetésünkre a vendégség

be hozzájuk érkező Jézust éppen 
Márta szólítja így: „Uram!” Nem 
mesternek, rabbinak nevezi, ahogy 
általában szólították Jézust. Lu
kács evangéliumában nő ajkán itt 
szólal meg először ez a személyes 
hitvallás, amire Tamás csak Jézus 
feltámadása után s sebeinek láttán 
jutott el.

Mária ezt a hitvallást nem 
mondta ki, de magatartásában ő is 
vallja: Jézus az Ur a házban, akit 
nem kötnek régi hagyományok, 
hogy zsidó rabbinak nem lehet nő
tanítványa és nem küldi ki a kony
hába, hanem megengedi, hogy lá
bához ülve, hallgassa tanítását. 
Mária is felismeri, hogy Jézus az 
Úr -  különös úr! - , aki nem azért 
jött hozzájuk, hogy kiszolgálják, 
hanem hogy ő szolgáljon, s aztán, 
egy kis pihenés után induljon to
vább Jeruzsálembe, hogy életét

adja értük és az egész világért. Jé
zus Úr, akinek ő nem adhat sem
mit, de akitől olyan kincseket kap
hat, amit senki sem vehet el tőle. -  
Milyen kár, hogy Jézusnak azokat 
az el nem vehető kincseket érő 
szavait Lukács nem őrizte meg 
számunkra.

Márta is, Mária is vallja: Jézus 
az Úr a házban!

De most már ne a bethániai 
házra, hanem a magunk otthonára, 
gondoljunk: ki az úr ott? Milyen 
szép az ótestamentumi Józsué val- 
lomása: én és az én házam népe az 
Úrnak szolgálunk. Érdekek, néze
tek, elgondolások zűrzavarában le
gyen hát Jézus szava a döntő, ami
re mindnyájan figyelünk. Szava 
nemcsak megszívlelendő jó tanács. 
Több annál: Isten szeretetének, 
megváltásunknak jó híre, az örök 
élet beszéde. Erre van szükségünk. 
Legyen Jézus az Úr otthonunk
ban.

M adocsai M iklós

t  L .  K O V Á C S  A N D R Á S
1913-1995

L. Kovács A n d rás á p r ilis  11-én 
hunyt el.

L. Kovács A n d rás N yíregyházán 
született 1913. október 21-én, Kovács 
István és H renkó Ju lian n a  gyermeke
k é n t

Szülővárosában érettségizett, m ajd

a soproni Evangélikus H ittudom ányi 
K aron folytatta tan u lm án y a it

1938-ban szentelték lelkésszé N yír
egyházán, ah o n n an  a  k á rp á ta lja i 
m isszióba k e rü lt

1944-ben kö tö tt házasságot Debre- 
czeni M árta  tanárnővel.

1945-től v a llá s ta n á rk é n t szo lgált 
szülővárosában.

1953-tól nyugalom ba vonu lásáig , 
1979-ig a  N ógrád megyei B ánkon volt 
parókus lelkész. N yugdíjasként felesé
ge szü lővárosában , B ékéscsabán é l t

É le tének  u to lsó  szakaszában rászo
ru l t felesége segítségére. Békéscsabán 
tem ették . T em etésére sokan e ljö ttek  
B ánkról, volt gyülekezetéből.

A vigaszta lás igéjét Táborszky Lász
ló esperes püspökhelyettes h irdette .

Tem etése m áju s 12-én v o lt

Zarándokutak Jézus lábnyomában
A z Ö kum enikus Tanulmányi köz

p on t 1995 második felében két a lka
lom m al szervez „Terra Sacra” zarán 
dokutat a  Szentföldre:

1. A  szep tem ber 12 -2 1 . közötti ú t -  
mivel m ár Jordán ia  is megnyílt - ,  a  pat- 
ríarchák és M ózes em lékhelyeit is m a
gába foglalja. A  10 n ap o s ú t 
G alileában  kezdődik: N ethanya, 
C aesarea, Tábor-hegy, N ázáret, Kána, 
K apernaum , a  Boldogm ondások és a 
K enyérszaporítás helye m egtekintése 
u tán  szállás T iberiásban a  G alileai tó  
partján . Jordan it, a  keresztelőhely és 
B eth-Sheán u tán  átkelés a  Hussein- 
király h íd o n  Jo rd án iáb a . U m kais, 
A jlun és az óriási róm ai rom város, 
Jerash  u tán  szállás A m m anban, a  fővá
rosban. A  m adabai világhírű m ozaik, 
N ebó hegye, M ózes sírja és K erak  ke
resztes erődítm énye u tán  szállás Petrá
ban, m ajd a  világörökségnek szám ító 
sziklavárosba látogatás. Továbbutazás 
a  W adi R um on keresztül a V örös ten 
gerhez. K ét éjszaka E ilatban.. Közben 
k irán d u lás  az  E gyiptom hoz ta r to zó  
Smai-félszigetre, a  Sínai-hegyhez, ahol 
M ózes a  T ízparancsolato t kap ta  és a  
Szent K atalin  ko lostor m egtekintése. 
V isszaúton a H olt-tenger, M assada és 
Q um rán  m eg tek in tése  u tán  szállás 
B etlehem ben. Végül két nap  Jeruzsá
lem ben a  legfontosabb keresztyén, zsi
dó és iszlám em lékhelyek végignézésé-

sére egy hónap szükséges, az ú tra  való 
jelentkezést agusztus 10. kö rü l le  ke ll 
zá rn u n k. A  10 napos, három  országot 
érin tő  körú t á ra  129000 Ft. E bben m in 
d en  k iadás benne van: repülőjegy, biz
tosítás, rep ü lő té r i ille ték , szállás, 
svédasztalos reggeli, m eleg vacsora, 
légkondicionált busszal való „szállítás, 
m inden helyre belépőjegy, vízumok és 
magyarul beszélő idegenvezető m ellett 
szakszerű bibliai tájékoztatás. Fakulta
tív p rogram  nincs. E z  teh á t nem  nyara
lás. E gész nap ú ton  leszünk, hogy Jézus 
é le te  m elle tt M ózes, a  patriarchák és a 
honfoglalás tö rtén e té t megism erjük.

2. O któ b er 17 -2 4 . közötti u tunk  csak 
Izraelt öleli fel. G alüeában a m ár em lí

te ttek  m elle tt H aifán  a  K arm el-hegy és 
a  B ahai szentély, A kkón  a keresztesek 
föld a la tti v ára  és a  C ippóri róm ai m o
zaikja is szerepel. Szállás egy kibucban. 
Bet-Alfa m ozaikjai és Jerikó  m egláto
gatása , a  H o lt- ten g e r , M assada és 
Q um rán  u tán  h á ro m  nap  Jeruzsálem 
ben, ahol m in d en  ism ertebb látnivalót 
m egtekintünk. M inden  feltétel azonos 
az előző ú ttal. E z  az ú t 95000 F t-ba k e 
rül.

Jelen tkezn i le h e t az Ö kum enikus 
Tanulmányi K özpontban  szem élyesen 
vagy levélben (1114 Bp. Bocskai ú t 15.
III. 3.) vagy telefonon: 166-4790, illet
ve dr. B a ju sz F erenc  ny. teológiai p ro 
fesszor telefonján: 287-3086.

AZ IGAZ EM BEREKÉRT
M á r k é t és fél éve m űködik az „Igaz em berekért”  alapítvány. C élja  azok

nak  az egyszeri anyagi tám ogatása , ak ik  1944-ben zsidó ü ldözötteket m en te t
tek  meg, ezért később a  Világ igazainak já ró  J a d  Vasem k itün te tésben  része
sültek, és m ost nehéz szociális körülm ények között élnek.

Az a lap ítvány  eddig  36 k itü n te te ttn ek  nyújto tt tám o g atás t, összesen 
363000 F t értékben .

Tevékenységünket m egnehezíti, hogy a  k itü n te te ttek  címjegyzéke nem  pon
tos. K érjük  te h á t m indazokat a  J a d  Vasem kitün te téssel rendelkezőket, ak ik 
kel még nem  sik erü lt fe lvennünk a  kapcsolato t, de szeretnék  igénybe venni az 
em líte tt tám ogatást, szíveskedjenek levélben je len tkezn i az  a lap ítványnál.

K érü n k  m ásokat is, ak iknek  tudom ásuk  van rászo ru ló  J a d  Vasem k itü n te 
te ttekrő l, hogy az illető  nevét és lakcím ét szíveskedjenek levélben közölni a la 
p ítványunkkal.

„Igaz em berekért”  a lap ítvány  k u ra tó riu m a  
1075 B udapet, S íp u . 12.
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ISTENEK ÁTADOTT ÉLET
Róm 6,12-18

Odaadni, átadni. Hangsúlyos, 
többször is ismétlődő felszólítások 
ezek igénkben. Az apostol e sorok 
előtt arról tanúskodik, hogy mit 
adott az Isten az embernek. A  leg
drágább ajándéka nem egyszerűen 
Fiának odaadása értünk, hanem 
az, hogy a keresztség által bele
vont minket Jézus Krisztus halálá
nak és feltámadásának minden ál
dást magában hordozó közösségé
be. A Jézussal való közösség egy
részt halálában, másrészt feltáma
dásában való részesedést jelenti. 
Aki Krisztusban meghalt, meghalt 
a bűnnek. Aki Krisztussal feltá
madt, él az Istennek. Amit azon- 

, ban Isten nékünk odaadott, mind
az kötelez is bennünket. Ez a köte
lezés nem jelent kevesebbet, mint 
magunkat átadni az Ő szerető 
atyai kezébe.

Azt kérdezhetnénk, hát nem az 
Istené, teremtőnké az életünk? 
Nem tőle kaptunk mindent? Miért 
kellene akkor nekünk átadnunk 
magunkat az Ő tulajdonába?

Valóban Tőle kaptuk életünket 
s mindenünket, ahogyan Pál apos
tol máshol így fejezi ezt ki: „mid 
van, amit nem kaptál?...”

TUdjuk azonban azt is, hogy az 
első bűneset óta nem olyan egy
szerű a képlet, hogy aki Isten 
szeretetéből kapta életét, s minde
nét, az egyszer s mindenkorra néki 
is fog élni. Van egy másik hatalom 
is, mely igényt tart életünkre, sőt a 
legfőbb törekvése, hogy elszakít
son éppen attól, akinek mindent 
köszönhetünk, akinek egyedül 
méltó hálát, köszönetét monda
nunk s egyedül előtte leborul
nunk! Az ördög minden eszközt, 
bevet annak érdekében, hogy ural
ma alá vonja azt, ami egyedül a 
mindenható Istent illeti meg. Nyög 
és vajúdik is ezalatt minden embe
ri élet s az egész teremtett világ. 
Nem véletlenül hangzik a figyel
meztetés: „ne uralkodjék a bűn a ti 
halandó testetekben... tagjaitokat se 
adjátok oda a bűn szolgálatára!" 
Magában hordozza mindez egyfelől 
azt, hogy nem vagyunk már kiszol
gáltatva ellenségünknek, másfelől 
pedig hogy Isten várja, hogy szerete- 
tére hitünk megváltásával, életünk 
odaadásával válaszoljunk! Egyértel
mű, hogy Urunk az egész emberre 
igényt tart, úgy ahogyan azt kifejezi 
az első nagy parancsolat: „szeresd a 
te Uradat Istenedet teljes szívedből, * 1

teljes telkedből, és teljes elmédből”! 
Ugyanakkor erre a szent igénybeje
lentésre Isten önkéntes és nem kény
szeredett engedelmességet és oda
adást vár. A z Apostol nagyon kiéle
zetten tárja fe l azokat a következmé
nyeket, melyek önmagunk odaadá
sából következnek Ha a kísértőnek 
engedelmeskedünk, halálban va
gyunk már most. Testünk lelkünk a 
gonoszság fegyvereivé torzul Ezek a 
fegyverek életet szomorítanak rom
bolnak pusztítanak így sorolja őket 
máshol az apostol: „a test cseleke
detei nyilvánvalók: házasságtörés, 
paráznaság, ellenségeskedés, vi
szálykodás, féltékenység, harag, 
önzés, irigység, gyilkosság, része
geskedés s ehhez hasonlók. Akik 
ilyeneket cselekszenek, nem örök- 
1í7c Isten országát.” (Gál 5,19-21) 
Ha azonban annak adom' át élete
met, aki azt meg is tudja őrizni az 
örök életre, akkor a Lélek gyümöl
cse terem: szeretet, öröm, békesség 
türelem, szívesség jóság hűség sze
lídség önmegtartóztatás. (Gál 
5,22-24)

Református testvéreink egyik éne
ke megragadóün rajzolja elénk a 
bűn rabságában sínylődő élet és a 
Krisztusban nyert szabadság kü
lönbségét: „Mily jó, ha bűntől már 
szabad, az Úr szolgája vagy: a bűn 
szolgája gyáva rab, a Krisztusé sza
bad. A  bűn sötétben tévelyeg és 
bajba dönt vakon; de Krisztus ké
zen fog s vezet világos utakon. A 
bűnben kín van s gyűlölet, mi 
mást, más minket öl; öröm köt egy
be s szeretet az Ur szívén belől. Már 
szolgád lettem Jézusom, Ki értem 
áldozál; Más uram nincsen, jó l tu
dom, mert bűnből kihozál. Légy ál
dott, Krisztus, te nagy! Hadd adjam  
át szívem: vedd szívesen, hogy hol te 
vagy, e szív is ott legyen.” (Ref. 
énekeskönyv 467.)

D em e D ávid

IM Á D K O ZZU N K  LUTH ERRAL:

Jézu s  K risz tu s  U ram ! Te vagy az  én  
igazságom , én  m eg a  Te b ű nöd : Te m a 
g ad ra  vetted  am i az  enyém  vo lt és n é
kem  a d ta d , am i a  T iéd . M ag ad ra  vet
ted , a m i Te nem  voltá l és nékem  a d ta d , 
am i én  nem  voltam . Am en.

E v angélikus R ád ió m issz ió : 18.00- 
tó l a  41 m -es rö v id h u llám o n , 7355 
kHz.

jú l iu s  22. szom bat: Ifjú ság i ad ás.
jú l iu s  23. v a sá rn a p : A L élek  gyü

m ölcsei 3. -  B örönte  M á r ta .
Levelezési cím : Ev. R ádióm isszió , 

2142 N agy tarcsa , Pf. 19.

DEÁ K  T É R I
O RG O N A ZEN ÉS ÁHÍTAT 

jú liu s  30-án, v a sá rn a p  18 ó rak o r 
H ER B ER T M ANFRED 

H OFFM A NN  
(F ran k fu rt)

Bach, M endelssohn  és S chum ann 
m űveket o rgonái

M EG JELEN T!
K arn e r K ároly: M áté  evangélium a 

ford ítás és m agyarázat. A z 1935-ben 
m egjelent könyv rep rin t kiadása. K ap
ható  a  D eák  té ri Lelkészi H ivatalban.

N épszerű  E gyháztö rténe ti Sorozat
1. füzete  je len t meg. K inczler Irén : A 
Fekete K olostor kö rte fá ja  cím ű füzet 
65 F t-é rt k apható  a  Sajtóosztályon.

A M agyar B ö rtönpasz to rác iós T á r 
saság  im atém ája  jú lius 23-án vasárnap  
este: Im ádkozzunk m indazokért a  hi
vatalvezetőkért, választo tt tisztségvise
lőkért, akiknek m ódjukban  áll, ső t kö 
telességük az e lese ttek  istápo lása, hogy 
lelk iism eretesen  és az ügy irán ti a láza t
ta l végezzék tevékenységüket.

HALÁLOZÁS
Z alán  Frigyes, az A szódi E vangéli

kus G im názium  volt ta n á ra  87 éves ko 
rában , 1995. jún ius 30-án B udapesten  
elhunyt. H am vait jú lius 30-án, vasár
n ap  dé lu tán  5 ó rak o r A szódon te m e t
jü k  el. „A zt pedig  tud juk , hogy akik  Is
te n t szeretik  azoknak  m inden  javukra  
szolgál.” (R ó m  8,28) K oszorúm egvál
tás az A szódi E vangélikus G im názium  
javára  adható . (2170 A szód, Szontagh 
lépcső 1.)

Özv. L ám  S á n d o rn é  sz. Bélay 
(K och) O lga jú lius 3-án, é le tének  75. 
évében  elhunyt. Tem etése szűk családi 
kö rb en  volt a  b u d afoki tem etőben.

SO M L Ó SZ Ő L Ő S

N yári ifjúsági csen d esh ét lesz a  h it- 
tan o so k  és g im nazisták  szám ára , 1995. 
jú liu s  2 4 -2 9 -ig  a  g y ü lek ez e tb en . 
„ ...m ert a z  Is te n n e k  m in d e n  lehetséges. ” 
(M k  10, 2 7b )

50 éves, 170 cm magas, városi lelkész meg
ismerkedne hívő és kedves megjelenésű 
hölggyel. Fényképes választ „Ajándék” jel
igére kérjük a kiadóba.

JOHANNUS
Németalföld a barokk orgona szülőhazája. 

Hollandia a digitális 
hangmintákkal működő 
JOHANNUS orgonáé

A világon egyedülálló választékkal, 
korhű hangzással, legendás 

megbízhatósággal, szolid árakkal 
várjuk érdeklődésüket 
bemutatótermünkben: 

SPEED-EX Kft., ' 
a Johannus Orgonagyár 

magyarországi képviselője, 
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. I. 

Tel.: 118-0768 vagy 118-0191. 
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. Július 23.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Szalay Tamás; du. 7. Balicza Iván; XII., 
Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. Szalay lámás; 
Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Szilas Attila; Békásmegyer, III., Víziorgona 
u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, III., 
Mátyár kir. u. 31. de. 10. Verasztó János; 
Óbuda, QI., 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 Karoly; de. 11. (úrv.) Pálin
kás Ingrid; du. 6. Pálinkás Ingrid; \TL, Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
tán; du. 6. Muntag Andorne; VIII., Üllői út 
24. de. fél 11. Kertész Géza; Vm., Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
Vm., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny 
Ihmás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny Tun ás; X., Kerepesi út 69. de. 
8. Solymár Mónika; Kelenföld, XI., Bocskai 
út 10. de. 8: (úrv.) Szeverényi János; de. 11. 
(úrv.) Szeverényi János; du. 6. Ferenczy Er
zsébet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Ferenczy Erzsébet; Budahegyvidék, XII., 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Ta
más; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7. 
Kézdy Pál; XUl., Kassák Lajos u. 22. de. 10. 
ifj. Kendeh György; XUl., Frangepán u. 43. 
de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. 
de. 11. (úrv.) Solymár Mónika; XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Solymár Mónika; Pest
újhely, XV, Templom tér de. 10. Bízik Lász
ló; Rákospalota, XV, Régifóti út 73. Nagy
templom de. 10. Szabó István; Rákosszent
mihály, XIV, Hősök tere de. 10. dr. Kamer 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 
fér 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Gáncs 
Aladár; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. 
de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII., 
Pesti út 111. de. fél 11. Gáncs Aladár; 
Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. de. 11. 
Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos
suth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Festszentimre, 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 
Bulcsú; Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, 
Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Bu
daörs (ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Balatonfúred (Bajcsy Zs.. u. 25.) du. 4; 
Balatonfenyves (ref. templom) du. 6; 
Balatonföidvár (városháza) du. 2; 
Balatonfúred (ref. fehér templom) du. 6. 
(német); Balatonszárszó (ev. tempíom) du. 
3; Balatonszemes (Fő u. 32.) déli 12 (né
met), du. 2. (magyar); Balatonszepezd (ev. 
templom) de. 9; Fonyód (József u.) du. 4; 
Keszthely de. 11; Kővágóörs (ev. templom) 
de. fél 12; Mencshely de. 11; Nagyvázsony 
du. 2; Révfülöp (ev. templom) de. 10; Siófok 
(ev. templom) de. fél 10. (német), de. 11. 
(magyar); Szentantalfa de. 10.

Német nyelvű istentisztelet a Dunaka
nyarban; de. fél 12-kor Esztergomban az 
evangélikus templomban (Simor J. u. 82.)

SZ E N T H Á R O M SÁ G  Ü N N E P E  
UTÁNI 6. VASÁRNAPON az o ltá r te r í
tő  színe: zöld. A dé le lő tti is ten tisz te le t 
o ltá r t igéje: M k  10,13-16; az  igeh irde
té s  a lap igéje : R óm  6,12-18.

„ER Ő S VÁR A M I ISTENÜNK” cím
mel evangélikus félórát közvetít a  M agyar 
Rádió a  K ossuth adó hullám hosszán jú li
u s  24-én, hétfőn 1330  órakor. Előtte 
korálism ertetés lesz 1330-kor.

Ö R Ö M H ÍR  cím m el egyházunk  m ű
so rá t közvetíti a  TV1., jú l iu s  23-án , va
sá rn a p  1535-kor. Az a d á sb a n  képeket 
lá th a tu n k  a z  E v an g é lik u s  Teológia 
m ú ltjáb ó l és je lenébő l. K özrem űködik  
Fab iny  T ibor, Szeb ik  Im re , R euss A nd
rá s , Szabó L ajos, M arsch a lk ó  G yula, 
K rá m e r György, So lym ár M ónika és 
Sefcsik  Z o ltán . Á felvételek a  teológiai 
tan év záró n  készültek .

ISK OLA -
É S IR O D A B Ú TO R  SZALON 

Az O p e rah áz  m elle tt 
1065 B u d ap est, H ajó s u. 13/15. 

Tel.: 111-0636,131-8455 
Fax: 111-0636 

M inden  igényt kielégítő  
bútorválasz ték!

Freundliche, gewissenhafte Kranken
schwester, Pensionärin, für liebevolle Be
treuung eines älteren Ehepaares in Deutsch
land (Schwarzwald) gesucht. Gute Deutsch
kenntnisse Voraussetzung.

Anfragen unter Tbl.: 166-0356,161-2625 
Barátságos, tapasztalt, németül jól beszélő 

nyugdíjas ápolónőt keres Németországban 
(Schwarzwald) élő kedves idős házaspár. 

Jelentkezés: Tfel.: 166-0356,161-2625

Evangélikus
É íet O T p

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS 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.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj’belföldön: 
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
egész évre 3560 Ft (30 USD) 
légipostával: 4000 Ft (35 USD) 
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

így szól az UR, a te  terem tőd: Ne fé(j, m ert meg
váltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ézs 
43,1

VASÁRNAP Járuljatok tehát bizalommal a kegye
lem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyel
met találjunk, amikor segítségre van szükségünk. 
Zsid 4,16 (2Móz 15,13; Mt 28,16-20; Róm 
6,3-8(9-11); Zsolt 119,97-104). Bárkinek is bizal
mat adni -  ma kockázat. Visszaélnek, megcsalnak, 
átjátszanak. Aki azonban mindennél jobban ismer 
minket, újra és újra megszólít, és odafordulásunkat 
várja, az Isten az.

HÉTFŐ Krisztus mondja: Én adok majd a szomja- 
zónak az élet vizének forrásából ingyen. Jel 21,6 
(Zak 13,1; 5Móz 7,6-12; Mt 6,19-23). Hogy mire 
van szüksége a szomjazónak? Természetesen vízre. 
Szervezetéből a víz hiányzik. De mire van szüksé
günk nekünk, magunknak, zaklatott, megoldatlan 
életünknek? Mi az, ami hiányzik? Mit akar nyújtani 
Jézus? Nem mást, mint az Atyával való megbéké
lést, egységet. Erre van szükségünk mindannyiunk
nak.

KEDD Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban 
szabadok lesztek. Jn 8,36 (Ez 34,27; 2Móz 14,8-31; 
Mt 6,24-34). Szabadnak lenni ebben a világban -  
ritka az az ember, aki élete minden területén megéli 
a szabadságot. Rájövünk megkötöttségeinkre, meg
döbbent, mennyire befolyásolnak emberek, hatal
mak, tudás, érzelem és persze nyilvánvalóvá lesz a 
bűn és a halál mindenben megbénító ereje. Jézus 
mégis szabaddá tesz, valóban szabaddá!

SZERDA Az ÚR lesz a király az egész földön. Azon 
a napon az ÚR lesz az egyetlen Isten, és neve az 
egyetlen név. Zak 14,9 (lKor 8,6; ApCsel 8,26-39; 
Mt 7,16). Szinte lehetetlen megszámolni, hányféle
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 

HETEDIK VASÁRNAP

ÁRA: 30 FT

K eresztyén n ek  lenni n em  könnyű, 
m ert  a  k ere sz ty én sé g  soha n em  volt

a  törpék  vallása. 
K eresztyén n ek  lenni n eh éz, 

d e  vég ered m én yb en  n em  is é rd em es
m ásnak lenni.

Pascal

~ A TARTALOMBÓL-
A VILÁG SZEMÉBEN BOLONDOK

GONDOLKODJUNK DOLGAINKON

ARATAS

SO M O G Y-ZALABAN ÉPÍTIK A JÖVŐT

K a p o sv á r  az  épü lő  gyülekezeti központ

Isk olá in k  az elm últ tanévben
Gimnáziumaink eredményes tanévet fejeztek be júniusban. Olvasóink tá

jékoztatására hat kérdést tettünk fe l az iskolák vezetőinek és ezeket adjuk 
közre egymás utáni számokban.

A  hat kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanévről.
2. M i teszi az iskolát egyházi iskolává?
3. M i okozott gondot vagy nehézséget a tanévfolyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jellemezték a tanév munká

ját?
5. Mi a gimnázium profilja? Hány osztály van, tagozatos oktatás folyik-e 

és milyen szakon?
6. Van-e kollégium és milyen a telítettsége?
(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a kérdés sorszámát tün

tetjük fel.)

Budapesti Fasori Gimnázium
V álaszol: dr. Vajda Ferenc igazgató

1. Nagyon jó  évet zártunk. 552 
tanuló kapott bizonyítványt. Ami
kor azt mondom, hogy jó volt a 
tanév, elsősorban arra gondolok, 
hogy nagyon magas tanulmányi 
színvonalat értek el diákjaink. Az 
I-VII. osztályokban 43 kitűnő ta
nuló volt, a három nyolcadikban 
pedig harmincöt. Ez utóbbi szám 
is mutatja, hogy egészen kiváló 
végzős évfolyamtól búcsúztunk. 
Az érettségi eredmények is ezt 
tükrözik: a 138 érettségizőből 37- 
en kitűnően, és 25-en jelesen ér
tek. Az Országos Középiskolai Th- 
nulmányi Verseny döntőjébe négy 
tanuló került be. Számos országos 
természettudományi és nyelvi ver
senyen szerepeltek nagyon jól gye
rekeink, s egy érdekességet hadd 
mondjak: az országos japán nyelvi 
fordító versenyen egy kislány har
madik helyezést ért el. Mintegy 50 
országban végzett tudásfelmérést 
egy nemzetközi kutatócsoport, or
szágonként sorsolás útján kiválasz
tott több tucat iskolában. A mi 
VIII/c osztályunk -  amely a három 
nyolcadik közül viszonylag még a 
leggyengébb volt -  kiválóan szere
pelt több tárgyból is, s matemati
kából a legelsők között volt. Tálán 
ez a siker adott nekik szárnyakat, 
mert az érettségin messze a saját 
átlaguk felett produkáltak.

2. Az oktatás elkötelezett hívő 
szellemben történik, s a spirituali- 
tás nem korlátozódik a hittanórák
ra. Erre a tanárok személye a ga
rancia. Most is előfordult, hogy a 
tanári állásra pályázók közül vala
ki szakmai szempontból nagyon 
ígéretes volt, de -  őszinte bevallá
sa szerint -  nem kötődött az egy
házhoz, s ezért nem tudtuk alkal
mazni. Szükségesnek tartjuk, hogy 
a tanárok is részt vegyenek az isko
la vallási életében. Minden évben 
felemelő látvány, amikor a csen
desnapokon tanárok és diákok 
együtt vesznek úrvacsorát... A  napi 
imádkozás, a hétkezdő áhítat, az 
ünnepi istentiszteletek természe
tesen szervesen hozzátartoznak az 

.iskola életéhez.
3. Nekünk is, mint az országban 

még sokan másoknak, a pénz hiá
nya a legnagyobb gondunk. Az 
egyre nehezedő gazdasági helyzet
ben az a bizonyos fejkvóta egyre

kisebb, nemcsak relatíve, hanem 
összegszerűen is. A nyolcosztályos 
oktatás bővülésével egyre több az 
általános iskolás korú diákunk, és 
az utánuk járó normatív támogatás 
csak 41 ezer forint, a gimnazista- 
kornak 62 ezer forintjával szem
ben. Ezt nagyon méltánytalannak 
tartom, hiszen a gimnáziumi okta
tás többe kerül, mint az általános 
iskolai, s természetszerűleg nálunk 
az alsó- és felső tagozatos oktatás 
költsége azonos. A tanárok fizeté
se, amely az induláskor kicsit jobb 
volt, mint az állami oktatásban 
dolgozóké, ma a közalkalmazotti 
bértáblázat alsó szintjén van. S 
lám, ezek a rosszul űzetett peda
gógusok nyertek például a Soros 
Alapítványtól pályázatukra 3 mil
lió forintot, persze nem maguk
nak, hanem az iskola számítógép- 
parkjának. Az állam által tavaly 
megígért kiegészítő támogatást a 
szerződés ellenére továbbra sem 
kapjuk, ezért -  mivel tandíjat nem 
szedünk -  ezentúl is kémünk kell a 
szülők adakozását áz elmúlt tanév
hez hasonlóan. Külföldi támoga
tásra ma már nemigen számítha
tunk. Egyébként takarékoskod
tunk a tanévben, nincs kifizetetlen 
számlánk. Legközelebb az eresz
csatorna-rendszert, valamint a ke
rítést kell rendbe hozatnunk.

4. Öröm az, amikor egy ilyen jó 
tanévet zárhatunk. Remélem, nyár 
végére már a sok sikeres egyetemi 
felvételi hírének is örülhetünk. De 
gyűjteni kell a napi kis örömöket 
is: egy-egy jó felelet, egy jól sike
rült tanóra, egy szép nap is elége
dettséggel tölti el a tanárt. S en
gedtessék meg nekem egy kis ön-

A M EZŐ B EREN Y I 
I. k e rü le ti Evangélikus 

Egyházközség au g u sz tu s 12-13-án  
ü n n ep li m eg a lak u lásán ak  

250. é v fo rd u ló já t 
A ugusztus 12-én, szom baton  

d u . 3 ó ra k o r  ú rv acso rá i is ten - 
t i s z te le t  este  6  ó ra k o r 

hangverseny  a  m ü nsingen i 
fúvósok szo lgálatával. 

A ugusztus 13-án, v a sá rn a p  
de. 9 ó ra k o r  térzene.

10 ó ra k o r  ü n n ep i is ten tisz te le t. 
Ig é t h ird e t

dr. H a rm a ti B éla püspök .
D u. 3  ó ra k o r  ü n n ep i 

ta lá lk o zás , köszöntések .
E ste  8 ó ra k o r  ü n n ep ség  a  
v á ro ssa l együtt a  helyi 
M űvelődési H ázban .

Az ü n n ep ség re  szere te tte l 
h ív n ak  és v á rn a k  m in d en  

e lszá rm azo tta t és é rd e k lő d ő t

KAPOSVÁR

Június végi vasárnap. A Dunántúl egyik erőteljesen 
fejlődő városa felé gurul autónk. Kaposvárra me
gyünk. Ez a város -  különösen iskoláinak köszönhető
en -  sok fiatalt fogad magába. Tanárképző Főiskolá
ján hittanszakos hallgatóink vannak, sőt a tanév vé
gén záróvizsgát tettek ketten. Most gyülekezeti ese
ményre hívták a kerület püspökét: gyülekezeti köz

irónia: én örülök annak, ha a diá
kok iskolán kívül is „megismerik” 
igazgatójukat és tanáraikat, mert 
ez bizony a mai gyerekekre általá
nosságban nem jellemző.

5. Álsó tagozatban saját tanter
vűnk szerint, s nagyrészt saját ta
náraink által írt tankönyvekből ta
nítunk. A  latin nyelv itt kötelező. 
A felső tagozatban évfolyamon
ként a két párhuzamos osztály 
nyelvi, illetve matematika-termé
szettudomány tagozatos. A két vi
lágháború között a Fasori Gimná
zium a természettudományos ok
tatásáról volt nemzetközi hírű. 
Szeretnénk újra jellemzővé tenni a 
magas színvonalú „reál”-oktatást. 
Iskolánk sajátosságaként megem
líteném még, hogy az elmúlt tan
évben megalakult a Szülők Egye
sülete, amely érdekvédelmi kérdé
sekben m ár többször hallatta 
hangját illetékes fórumokon.

6. Két kollégiumban laknak ta
nulóink, amelyek már közvetlen 
egyházi irányítás alatt működnek, 
nem az iskolához tartoznak, külön 
szervezeti egységet alkotnak. A 
fiúkollégium jó színvonalon, maxi
mum 3-4 ágyas szobákban fogadja 
a tanulókat. A  Rózsák terén talál
ható leánykollégium felújításra 
szorul, itt nagy a zsúfoltság, eddig 
még emeletes ágyakon is aludtak 
gyerekek. Most már az eddigi 
használók kiköltöztek, úgyhogy 
bővítésre van lehetőség.

U.Á.

Az alapkőletéte l ü n nep i istentisztelete

pontot építenek, ennek alapkövét helyezték el a va
sárnapi istentisztelet után.

Somogy-Zalában az alapkőletételnek egy különös 
formája alakult ki. Alapkövet helyeznek el valahol az 
épület aljában, de mellette a falak már a „koszorúig” áll
nak. Különleges, de jó szokás, mert itt már látszik vala
mi -  mondta Harmati Béla püspök -, ezért jó hálát adni

BALATONSZARSZO

A bala tonszárszó i tem plom  o ltá ra

Délután folyta
tódott az út az egy
házmegyében. El
készült a balaton
szárszói templom, 
ennek felszentelé
sére gyülekezett a 
környék és a falu 
evangélikus és más 
felekezetű népe, 
az egyházmegyé
ben szolgáló és a 
valamikor Szár
szón szolgáló lel
készek serege.

Az új templom 
előtt Fodor Rudolf, 
a templom építője 
adta át a kulcsot a
püspöknek, aki Baranyay Csaba lelkésznek adta tovább, 
hogy őrizője legyen és megnyissa a templomot az ün
neplő gyülekezet előtt. Cserkészek sorfala és fúvóskara 
segítette az éneklésben a várakozókat.

A  püspök örömmel mondta ki: a múlt év novemberi 
alapkőletétel után megvalósult a terv. Lehet gyorsan és 
szépen építeni! Köszönjük Istennek és embereknek. 
Mt 7,24 és következő versei a sziklára épülő házról 
szóltak az ünneplőknek. Aki az igére épít, az kősziklá
ra épít -  mondta igehirdetése elején a püspök. Ami
lyen gyorsan és szépen épült ez a templom, úgy épüljön 
a gyülekezet is. Hangozzon itt Jézus szava és cseleked
jék azt. Legyen belőle érték, valósuljon a szeretet, a bé
kesség, a megbocsátás és az újulás. Épüljön, erősödjön 
a templom által közöttünk Isten gyülekezete.

A templom építésének története -  eltekintve az 
előzményektől -  viszonylag rövid volt. Baranyay Csa
ba -  aki mint siófoki lelkész ezt a gyülekezetét is gon
dozza -  elmondta, hogy az 1939-től hordozott régi 
vágy teljesült. Az alapkő letételétől számítva 225 nap 
telt el és kész a templom. Ez valóban mai csoda. Ben
ne van ebben a polgármesteri hivatal félmilliós ado
mánya, az építő brigád munkateljesítménye, de min
denek előtt Berecz Gyula polgármester szeretete, ki
tartása, az ügy felkarolása, amiért köszönet jár. Or
szágos egyházunk kétmillióval járult hozzá az építési 
alapból, rengeteg társadalmi munka is van benne, 
nemcsak gyülekezeti tagok, de a falu lakosai részéről

+  1 +  26. Deutscher
■ p  Evangelischer Kirchentag 
+  1 +  Hamburg 1995 • 14. bis 18. Juni

ISTEN
IGÉJE

AZ
IRÁNYTŰ

Az Egyházi Napok spirituális 
és szellemi programja végtelenül 
gazdag volt. A több mint 500 ol
dalas, előre megküldött prog
ramfüzet megszámlálhatatlan 
sok bibliaórát, előadást, vitafó
rumot, találkozásokat, réteg- 
programokat ajánlott az isten
tiszteleteken kívül. Hamburg ha
talmas világváros és ennek egész 
területét bejárhatta, aki minél 
több alkalmon akart részt venni.

Maria Jepsen püspöknő a saj

tótájékoztatón ismertette a vá
ros helyzetét és indokolta azt a 
sokoldalú nyitottságot, ami a 
programok témáiban mutatko
zott meg. „Hamburg kikötővá
ros, kapu a világ felé, de elkép
zelhetetlen a templomtornyok 
nélkül és a város kultúrája az 
egyház nélkül... A  szekularizáció 
ugyanúgy előre tört, mint más 
városokban... Csupán 40%-a 
evangélikus és 10%-a katolikus 

(Folytatás a 3. o ldalon)

és ezért is jöttünk. (Hasonló volt a kép múlt év őszén 
ugyanebben az egyházmegyében Balatonszárszón.)

Szükség volt erre az építkezésre. 1929-ben épült a 
templom, mellette az aránylag kis telken éppen elfért 
a parókia épülete és ennek egy néhány négyzetméter
nyi szobája szolgált bibliaórák és gyermek-alkalmak 
tartására. Hála Istennek, ezt kinőtte a gyülekezet. 
Múlt év szeptemberében iktatták be az új lelkészt, 
Szemerei Jánost. Új elgondolások, új munkaágak szü
lettek -  amint az minden lelkészváltozásnál történni 
szokott. Különösen az ifjúsági munka „kiáltott” na
gyobb hely után, de minden rétege a gyülekezetnek 
„benne volt” az építkezésben. A mostani lakást ala
kítják át gyülekezeti teremnek és néhány kisebb szo
ba is lesz gyermekmunka, ifjúsági csoportok számára. 
Mögötte pedig kétszintes új lakás épül, melyben elfér 
a lelkészcsalád és még vendégszoba, néhány kiszolgá
lóhelyiség is kialakítható.

Ezt az épületegyüttest tervezték meg és ennek épí
tését kezdték el. Az Alapító Okiratban leírták 
mindennek a történetét, azt, hogy hét évtizedes álom 
valósul meg ezekben a hónapokban. Az építkezés 
hátteréül létesítették a Növekedés alapítványt, melyre 
eddig már 1,2 millió forint érkezett. Ez adta alapját, 
lehetőségét az indulásnak.

A gyülekezet örömében osztozott Harmati Béla 
püspök, Smidéliusz Zoltán esperes, Nagybocskai Ta
más egyházmegyei felügyelő, Dubovay Géza, a gyüle
kezet volt lelkésze és sokan mások. Az igehirdetés a 
vasárnap igéje alapján szólt: Zsid 3,1-8 verseiből. Is
ten az, aki mindenkor építette, segítette egyházunkat 
e hazában. Most az ezeréves keresztyénség ünneplé
sére készülünk és 2000-re szeretnénk minden templo
mot renoválni. Kaposvár nem csak renovál, de tovább 
is épít. Az ige szerint Krisztus, mint Fiú hű a maga há
zához, 0  biztos alap a jövendőre nézve.

Reméljük, az új falak közé beköltözik a Lélek és re
ménységet, hitet ajándékoz az egész gyülekezetnek.

is. A  siófoki gyülekezet ajándéka a 2 manuálos har
monium, mely a szentelésen már megszólalt és a Ba- 
latonvidéki ÁFÉSZ ígéretét is kapták, akik egy ha
rangot ajándékoznak a toronyba. Stark Ilona, a gyüle
kezet felügyelője, gondnoka is örömmel erősítette 
meg e szavakat és jelezte, hogy mindössze néhány tíz
ezernyi forint hiányzik még és nincs több adósságuk.

Számos köszöntés hangzott el és egyben vala
mennyien megegyeztek: köszönet a gyors munkáért, a 
szép teljesítésért, az összefogásért, melyet külön is ki
emelt Berecz Gyula polgármester köszöntésében. 
Nagybocskai Tamás azt az örömét fejezte ki, hogy ez a 
ház az imádság háza lesz. Smidéliusz Zoltán esperes a 
lelkesedés, a gyorsaság és a segítőkészség mellett ar
ról szólt, hogy folytatódjék a csoda: Jézussal találkoz
zanak itt azok, alak betérnek a templomba.

Két esemény -  egy vasárnapon -  Somogy-Zalában. 
Itt valóban sokat tesznek az egyház jövőjéért. If júság és 
gyülekezeti csoportok számára épül gyülekezeti köz
pont. A Balaton partján templom épült, mely nemcsak 
„helyi igényeket” elégít ki, hanem a turizmus következ-

Az új tem plom  kulcsának  ünnepélyes á tad ása

tében ökumenikus és nemzetközi igényeket is. liidatos 
tervezés és tervszerű munka -  ez legyen továbbra is en
nek az egyházmegyének jellemzője.

Amikor délután a templomhoz megérkeztünk, egy
édesanya, két kis- 

S ta rk  Ilona, a  gyülekezet felügye- gyermekét kézen- 
lő-gondnoka h á lás  szívvel köszöni fogva vezetve, sétált 
m eg a  sokfélül jövő segítséget a templomhoz. Be

szélgettünk és ő 
boldogan mondta: 
nagyon jó, hogy fel
épült a templo
munk, lesz helyben 
istentiszteletünk, 
nem kell vasárna
ponként Kötcsére 
átjárnunk templom
ba, itt szól hozzánk 
Isten! Legyen áldás 
és gyarapodjon, 
újuljon is a gyüleke
zet az ünnep utáni 
hétköznapok során.
Tóth-Szöllős M ihály
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Nagymami mondta,
Mama sem volt egy „földreszállt angyal”. 
Hogy Nagymami milyen volt, nem tudom. 
Nem ismertem a Dédit.

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Az öreg pék
Az uszodából hazafelé Olivér mindig elhalad egy olyan kert 

előtt, ahol a rózsaágyásban karók állnak, nagy piros és kék üveg
golyókkal a végükön. Valahányszor megpillantja az üveggolyó
kat, mindig az öreg péknéni ju t az eszébe. Az ő kertjét is hason
ló üveggolyók díszítik, de nem csak pirosak és kékek, hanem 
aranyszínűek is. Ilyenkor Olivér mindig elgondolkodik, ne 
tegyen-e egy kitérőt az öreg péknéni felé.

Egyszer egy ködös novemberi napon rászánta magát. A  pék 
egy távolabbi lakótelepen lakik, ahol -  noha minden ház egyfor
ma -  Olivér felismeri a kerteket. A  rózsafákat szalmába öltöztet
ték a hideg ellen. A piros, kék és aranyos üveggolyók idegennek 
és titokzatosnak tűnnek. Olivér becsönget a kapun.

Nagysokára kinyílik egy ablak, kinéz az öreg péknéni, egy 
kendő van a fejére csavarva.

„Te vagy az, Olivér?”
„Igen”, feleli Olivér. „Kezitcsókolom. Hogy tetszik lenni?”
„Közepesen”, mondja a péknéni. „No mit szeretnél?”
„Én? Hogyhogy?” kérdezi Olivér.
„Hát hogy becsöngettél”, mondja a péknéni.
„Csak azt szerettem volna tudni, hogy tetszik lenni”, mondja 

Olivér. Az asszony igen csodálkozva néz.
„Ja vagy úgy”, mondja. „Na még ilyet... H át hogy lennék... H i

ányzik a bolt, a friss zsemle illata. És a beszélgetés az emberek
kel. De a fájós derekam, meg a fájós lábaim... M ár nem bírnám 
ki a sok ácsorgást. És a fiatalok nem engedik, hogy tovább gyö
törjem magam.”

Olivér bólogat. A „fiatalok” alatt a néni a gyerekeit érti, akik 
Olivér szemében viszont m ár elég idősek.

„Édesapámnak hiányzik a néni diós kiflije. Azt mondja, sehol 
nem kapni már olyan diós kiflit, mint korábban magánál.”

A  péknéni örül. „A  fiatalok inkább sós süteményekre specia
lizálódtak”, mondja. „Sokfélét csinálnak, különösen apró süte
ményeket. Ismered a Szezám-ropit??”

„ 0  igen, a Szezám-ropi”, mondja Olivér, „az igazat megvall
va, nekem az ízlik a legjobban.”

„Az az én receptem”, mondja a péknéni. „Én ajándékoztam 
a fiataloknak. Te, én kezdek fázni, ha sokáig állok még itt az ab
laknál. Add át üdvözletemet a  szüleidnek. Köszönöm a látoga
tást. Kedves volt tőled.”

Olivér is észreveszi, hogy a köd sűrűsödött. Az üveggolyók 
színei is egész tompák, alig látszanak. Sietve igyekszik Olivér ha
zafelé.

„Te, Jóisten”, mondja magában, amíg a ködben lépked, „tu
dod, min csodálkozom? Azon, hogy azt gondolta, akarok tőle 
valamit.”

„Már hozzá van szokva”, mondja a Jóisten. „Az emberek leg
inkább akkor jönnek, ha akarnak valamit. Ismerem ezt. Velem is 
hasonló a helyzet. Rám is sokan csak akkor gondolnak, ha kérni 
akarnak tőlem valamit.”

„Ez kellemetlen”, véli Olivér. „Először is, hogy így van. Má
sodszor, hogy a péknéni hozzászokott ehhez, és ez így természe
tes neki.”

„Most már nem így természetes neki”, mondja a Jóisten. 
„Most már tudja, hogy másként is lehet, mivel te meglátogat
tad.”

„Tálán”, véli Olivér, „talán ő is benéz most majd valakihez, 
akit m ár régóta nem látott. Csak úgy. Anélkül, hogy valamit 
akarna tőle.”

„Ebben a ködben biztos nem mozdul ki otthonról”, mondja a 
Jóisten. „Telefonálni fog. Az ugyanolyan jó dolog.”

K a k u k k t o j á s

Korábban már megismerhettétek ezt a játékot. 
Összetartozó dolgok között kell rábukkanni arra az 
egyre, ami nem tartozik közéjük. A sorozatban három 
alkalommal kell majd megtalálnotok, mindig négy 
dologból, hogy melyik az, amelyik nem illik a másik 
három közé. És hogy mi köti össze a három másikat? 
Nos az, hogy mindhárom egyazon bibliai történetben 
szerepel. Segítségül elárulom, hogy evangéliumi tör
ténetekről van szó! Beküldendő hétről-hétre a ka
kukktojás, vagyis az a negyedik szó, amely nem illik a 
másik három közé. De ez még nem minden!

A kakukktojások alapján ugyanis rá lehet bukkanni 
egy olyan történetre, melyből a három hét folyamán 
megtalált „kakukktojás-szavakat” vettem. Ez a törté
net -  annyit elárulok - , Máté evangéliumában talál
ható. (Márknál és Lukácsnál is olvashatjuk, de a leg
könnyebben Máténál ismerhettek rá.) A  kakukktojá
sok megtalálásáért felkínálok hétről-hétre egy-egy 
pontot. A plusz történet kitalálásáért pedig annál 
több pont jár, minél hamarabb bukkantatok rá. Bo
nyolult? A leírást olvasva talán. De játék közben azt 
hiszem, minden világossá válik. Lássuk most az első 
négy szót, melyből az egyik kakukktojás. De melyik? 
Még csak annyit, hogy a megfejtést legyetek szívesek 
keddig postára adni!

horog szikla

hal pénz

B i b l i a i  „ k i - k i c s o d a ”

Amikor véget ért a fenti nevet viselő sorozatunk, 
feltettem néhány kérdést Arra biztattalak bennete
ket, hogy tegyétek próbára emlékezeteteket, és küld
jétek be a helyes válaszokat. Nagy örömömre érkez
tek is megfejtések, mégpedig a következő olvasóink
tól:

Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági Kör, Illés 
Adél (Egyházasdengeleg); Kardos Anita (Fancsal); 
Zalán Péter (Budapest).

Mindnyájatoknak gratulálok!!!

A gyerm ekrovat készítői s táb ján ak  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

Búcsú Miskolczi Margit zongoraművésztől

A  költő sorai ju-\ 
tottak eszembe, 
amikor a kedves 
jóbarát gyászjelen
tését forgattam ke
zemben. Hihetet
lennek tűnt, mint a 
legtöbb közelről 
érintő halálhír első 
pillanatban. És 
hirtelen kavarog
nak, egymást vált
ják az emlékképek: 
találkozások a 
Liszt Ferenc Társa
ságban, utazások a 
zene birodalmá
ban s az ő saját, feledhetetlen hangversenyei, meghitt be
szélgetések életéről, mely annyira eltért ifjúkori álmaitól, 
szép terveitől. -  Mennyit áthúztak azok a nem szeretem 
évtizedek. Szerénysége, hite nem hagyta lázadozni, lelki 
harmóniája a zenéhez vezette, görög-latin műveltsége 
irányt mutatott neki a feladatkeresésben, a célkitűzés
ben. így jutott el a magyar nyelv, az „édes anyanyelv” 
szolgálatához.

M is k o lc z i M a rg it zongoraművésznő, Kazinczy- 
díjas középiskolai tanár, az Anyanyelvápolók Szövetsé
gének elnökségi tagja magyar-latin-görög szakos tanár
nak készült. Tízéves korától járt a Zeneakadémiára, de 
hatéves korától már mindent lejátszott saját kísérettel. 
„Már tudtam transzponálni, amint zongorához ültem. 
Dohnányi azzal engedett mindig át, hogy „a transzponá
lás kislányt fe l kell venni tovább”. 1950-ben kerültem ki,

1949-ben elvégeztem a tanárképzőt is a legmagasabb 
pontszámmal, a következő évben mint művész búcsúz
tam az Akadémiától. Működési engedélyt is kaptam” -  
olvasom egy korábbi feljegyzésemben. Máskor elmond
ta, hogy „amikor a Pázmány Péter tudományegyetemet 
elvégeztem, mint magyar-latin-görög szakos tanár, ze
nei gimnáziumba kértem magam. Később ezekre a nyel
vekre nem volt szükség, az 50-es évek elején elvégeztem 
az orosz nyelvszakot... ”

A  zenei gimnáziumban az énekkarral is foglalkozott, 
később beiratkozott a Pedagógus Kórusba, ahol a kar- 
m ateri feladatokat is elsajátította. A  zenei gimnázium
ban első évben latint, kémiát és magyart tanított. Később 
a zenei gimnáziumban közölték vele, hogy a görög és la
tin holt nyelv, magyartanár pedig sok van. Ekkor jelent
kezett az orosz egyetemre, nyelvész akart lenni. Annak 
idején Zsiray professzornál tanulta a nyelvészetet, dok
tori disszertációját a finn-ugor nyelvészetből készítette. 
De az avatása elmaradt, mert a friss forint idején nagyon 
sokba került, s az óriási pénzösszeget a villamoson ellop
ták tőle... Ekkoriban került egy szakközépiskolába, ahol 
magyart, gyorsírást és gépírást tanított. A  magyar nyelv
óra hatása alatt megalakították a „Magyarán szólva” 
klubot 1976-ban a rádióban Grétsy László szerkesztésé
ben -  egy ünnepi műsorban tanítványai kerültek a m ik
rofon elé. A  megindult Beszélni nehéz sorozatban tanít
ványai sokszor nyertek könyvet, szerepeltek, később ő 
maga is állandó szereplője lett a műsornak; Péchy Blan
ka leghűségesebb segítője, munkatársa. A  legutóbbi évti
zedben a zene világa, zongorája és az „édes anyanyel
vűnk” szolgálata tette széppé, tartalmassá életét.

Július 4-én az e v a n g é lik u s  egyház szertartása sze
rint, a Farkasréti temetőben búcsúztatták és. július 6-án 
a so p ro n i e v a n g é lik u s  te m e tő b e n  helyezték 
örök nyugalomra. Sokoldalú, nagy felkészültségű tanár, 
művész volt -  emléke szívünkben, sokak szívében to
vább él. Schelken P álm a

, J ^ j ,  hova lettek a zongorás estek, 
a  végtelenből hova-hova estek?” 

(Kosztolányi D ezső)

Zenei tábor Szákszenden
Hála legyen Istennek, hogy ne

künk adta a zenélés, éneklés cso
dálatos képességét, hogy az ő di
csőségét hirdessük vele! S övé le
gyen a hála azért is, hogy ezzel a 
képességünkkel szolgálhattunk 
egy héten keresztül Szákszenden, 
a Fejér-Komáromi Egyházmegye 
zenei táborában.

A mai gépekkel zsúfolt világban 
egyre ritkábban hallhatunk élő ze
nét, szívből jövő énekhangot. Az 
emberek, talán egymástól tartva, 
inkább magukba fojtják érzései
ket. Régebben nem így volt, hiszen 
öröm és bánat, de az Isten iránti 
hála is az éneklő szájakon elevene
dett meg. így születtek meg a 
Zsoltárok is.

Az ének is lehet ima, mert szí
vünket Istenhez emeli. Ez volt a 
legfontosabb, amit igyekeztünk 
megéreztetni a gyerekekkel az 
egyhetes zenei táborban, amely jú
nius 11-től 18-ig tartott. Mind
annyian tapasztaljuk, hogy egyre 
többen „felejtenek el” énekelni, 
még nálunk, a hajdan „éneklő egy
háznak” nevezett evangélikusok
nál is. Az ének és zene pedig még 
inkább az egész ember: gondola
tok és érzések imádsága lehet, 

'mint a szavak önmagukban. Gép
zenével, hangszórók zajával nem 
pótolható az élő zene és éneklés, 
amely Isten különleges ajándéka! 
Az is igaz azonban, hogy a zene 
„alapállása” a csend. Ez az, ami

gyakran hiányzik belőlünk, főként 
az Isten előtti megállás, csendben 
maradás; ezért a.zene is ritkán szó
lalhat bennünk.

Éppen ezért nagy öröm volt lát
ni és átélni, hogy az együtténeklés 
valóban képes volt megnyitni a 
résztvevő gyermekek és az őket ta
nítók szívét Isten felé. Eleinte né- 
hányan vonakodtak ugyan, de ami
kor végre -  gyakran egymást no
szogatva -  belekóstoltak az ének
kari próbán az együtténeklésbe, 
egyre több fal, gát omlott le köz
tünk. A  vasárnapi záró istentiszte
leten mindannyian örömmel, lel
kesen énekeltük táborunk „indu
lóját”. Örvendjetek, vigadjatok, 
mert ím, az Úr feltámadott...

Éppen az együtténeklés, zenélés 
segített minket még jobban meg
érteni Pál apostol szavait a Római 
levélből: „Mert ahogyan egy testnek 
sok tagja van, de nem minden tag
nak ugyanaz a feladata,- úgy sokan 
egy test vagyunk a Krisztusban, 
egyenként pedig egymásnak tagjai. ” 
Róm 12,4-5

Legfőbb „hangszerünk”, az 
énekhang mellett harmóniumjáté- 
kot is tanultak a gyerekek a Korál- 
iskolából, a haladók pedig a Korál- 
könyvből. A  zenei tábor egyik fel
adata hagyományosan a fóti Kán
torképzőre való előkészítés, ami 
látható a gyerekek életkorában 
(10-14 év), a tananyagban, az órák 
és gyakorlók beosztásában is.

Az egyéni órák mellett csopor
tos foglalkozásokon is részt vettek 
a gyerekek: szolfézs, énekkar, va-j 
lamint az újdonságnak számító ka
marazene és egyházzene-történeti 
előadások színesítették a napiren
det. A gyerekek a vártnál is komo-1 
lyabban készültek az előadások 
anyagából összeállított versenyre 
és az énekversenyre is, amelyen az 
addig megtanult gyülekezeti éne
kekből kellett énekelniük. Jó volt 
hallani a tiszta gyermekhangokat, 
ahogy egyszerű szépségükkel Isten 
hatalmát és szeretetét hirdetik.

A mindennapi lelki kenyérről Ko
vács László lelkész, a tábor vezetője 
gondoskodott. A reggeli és esti áhí
tatok témája Jézus „Én vagyok...” 
kezdetű beszédei voltak. A testi táp
lálék elkészítésében, tálalásában a 
szákszendj: gyülekezet lelkésze, Sel- 
meczi Lajos és felesége, valamint ve
lünk együtt tanuló két lányuk segí
tett. Köszönjük szeretetüket!

A záró istentisztelet végén, az 
„Áldásoddal megyünk...” éneket 
énekelve, többen pityeregve kö
szöntünk el egymástól, és köszön
tük meg Istennek, hogy egész hé
ten tanított, nevelt, gyerekeket és 
felnőtteket, tanulókat és tanítókat 
egyaránt. Átélhettük, hogy Urunk 
megáldotta zenetanulásunkat, az 
ige hallgatását: közösséggé let
tünk. Ha Isten is úgy akarja, jövő
re újra találkozunk!

K ása  Ildikó

Zenével készülünk Isten országába!
Június 19-25 között -  idén is, mint 1992 óta min

den nyáron -  EGYHÁZMEGYEI ZENEI TÁBORT 
rendeztek Sopronban. A 25 fiatal Sopronból és az 
egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkezett. 
Örömünkre először volt résztvevő a Vasi Evangélikus 
Egyházmegyéből, sőt még Orosházáról is érkezett egy 
testvérünk.

Együttlétünket az áhítatok foglalták keretbe. Reg
gelente egy-egy lelkész, esténként 2-2 táborlakó szol
gált. A reggeli áhítatok után számunkra eddig isme
retlen, ritkán énekelt korálokkal bővítettük tudásun
kat, majd kis csoportokban dolgoztunk tovább. Az ál
landó programok közé tartozott a hangszeres oktatás 
és a kóruspróba, ahol Gárdonyi Zoltán: Új világosság 
jelenék című korálfeldolgozását tanultuk meg.

Az ifjúság figyelmét leginkább az új kézi-harangjá
ték ragadta meg, amit az USA-ból kaptunk ajándék
ba. A 24 harangból a szükséges tizenhárommal, sok 
gyakorlás után sikerült eljátszanunk egy háromszóla- 
mú művet.

A tábor ideje alatt rendezett „Régi Zenei Napok” 
keretében három alkalommal hangversenyen vettünk 
részt. ,

Szombaton nagy érdeklődéssel hallgattuk Szokolay 
Sándor zereszerzőt, aki a muzsika szeretetéről beszélt 
és előadását személyes élményekkel és példákkal is 
alátámasztotta.

Az érdekes és tartalmas előadások mellett énekek, 
játékok tették vidámmá az együtt eltöltött hetet.

Utolsó délutánunkon a vasárnapi istentiszteletre 
készültünk fel. Az ünnepi istentiszteleten Hanvay 
László győrújbaráti lelkész hirdette az igét a gyüleke
zetnek. Á kórus, furulya-quartett és harangjáték mel
lett, szólóének és szólóhangszeres muzsika színesítet
te a záróalkalmat, amely méltó befejezése volt a 4. 
Egyházmegyei Zenei Tábornak Sopronban.

Számomra különösen nagy élmény volt, hogy -  éle
temben először -  az egyik koráit orgonánkon megszó
laltathattam az istentiszteleten. Jó volna, ha Isten se
gítségével a jövő nyáron minden eddigi résztvevővel 
újra találkozhatnánk. Már most hívjátok barátaitokat 
a következő táborra!

P ity e r G abrie lla  
B erzsenyi L íceum , III . osztály

Csodakürtök
Az egyik legjelentősebb liturgikus zenét, Verdi Ré- 

quiemjét első ízben vették lemezre historikusok. John 
Eliot Gardiner előadását a Philips adta ki idehaza is. 
Az elmúlt évtizedekben széles körben elterjedt a kor
hű hangszereken, amennyire lehet, eredeti modorban 
való muzsikálás, ám ilyen messzire -  időben -  még 
nem mentek a „régi zenéktől”.

Tuba helyett a mára feledésbe mérült cimbassót hall
juk. A fúvósok szép játéka sok helyütt vonja magára fi
gyelmünket. Az eredeti dinamikát is meg akarták őriz
ni. „Csodakürtök zengenek meg” -  énekli a kórus, zúg
ják kürtök, trombiták -  s úgy, ahogy Sík Sándor fordí
tásában Celanói Tamás mondja: „Sírok éjén átremeg
nek”. Fantasztikus, de ára is van: a hol hangos, hol halk 
lemez hallgatásához kastély zeneterme kellene.

Akiért a Requiem szólt a milánói bemutatón: Ales
sandro Manzoni olasz forradalmár költő. S akiért ezt 
az előadást mindenképp érdemes meghallgatni: Anne 
Sofie von Otter svéd mezzoszoprán. Gyönyörű, lágy, 
telt hangja minden pillanatban lenyűgöző. Különösen 
az „Én szegény, ott m it beszéljek... ” kezdetű részben és 
az Offertoriumban, ahol Gardiner is mintha szárnyra 
kapna. A lemez legszebb pillanataira lelni ezekben a 
tételekben. Micsoda kifejezőerő rejlik „a pokol bünte
tésétől” szavakban! Ihletett pillanatok jönnek s egy
szerre szárnyal a zene.

Sokszor nem szárnyal. Ezért okoz némi csalódást 
az előre oly érdekesnek ígérkező előadás. Nincs ben
ne elég lendület, ami elvben nem is volna baj: Gardi
ner valószínűleg kerülni akart mindent, ami teátrális, 
lévén szó halotti miséről. Ám nem érzem, hogy külö
nösképp ünnepélyes volna, vagy megszentelt levegő 
lengenq Jcörül. El tudok képzelni minden operaszerű
séget riélkülöző, meghitt templomi légkört sejtető 
előadást is, bár valamiről nem szabad elfeledkeznünk. 
Akiért a zene szólt volna, ha Verdi eredeti terve meg 
nem hiúsul: Rossini. Operakomponista, akárcsak Ver
di. Milyen az ő Stabat Matere? Mint egy opera. És 
nem hiányzik belőle az igazi vallásos érzés sem, hi

szen ez itáliai vallásos zene, itáliai ember meditációja. 
Említhetnénk Rossini másik egyházi művét, a hűvös, 
kis templomok már-már félelmetes csendjét idéző Kis 
Ünnepi Misét is, ám ez, már csak a két mű apparátu
sára való tekintettel is -  itt nagyzenekar, amott két 
zongora és egy harmonium - , messze esik Verdi Re- 
quiemjétől...

Bár itt-ott csodálatos pillanatok bújnak meg benne, 
kellő vivőerő híján mégsem olyan eredeti ez az elő
adás, jnint Riccardo M utié a Scalából -  pedig az aztán 
igazán teátrális! Cimbasso ide vagy oda. Mert kevés
bé fontos, mint egy basso profondo: egy igazi mély 
basszus. Hátborzongató hanggal: „Ha a szavak zava
rodnak... ” Mint Martti Talvela, Nicolai Ghiaurov vagy 
Sámuel Ramey, De nem Alastair Miles. Szépen helyt
áll, de éneke olykor erőltetett -  épp, amikor ettől a 
tételtől búcsúzik -  vagy nem elégge erőteljes, érces. 
Ugyanígy lényegesebb a korhű hangszerek felsora
koztatásánál a szólisták első belépésének lendülete is. 
Lenyűgöző kell, hogy legyen: amire muszáj odafigyel
ni, ami a lélegzetet is elállítja. Kitörés: „ Üram, irgal- 
mazz! Krisztus, kegyelmezz!" Amikor kitör az ember
ből az imádság. Akárcsak a „Ments meg engem, 
Uram..." kezdetű tétel elején. Luba Orgonasova, a 
szoprán mindkét helyen kívülállónak tűnik: tisztán, 
szépen énekel, de mintha az istentiszteleten nem ven
ne részt.

Egy valahol azonban mégis érezni eredeti olasz 
hangvételt'és egyszerűséget: az ifjú tenorista, Luca 
Canonici éneklésében. Tiszta, ugyanakkor nem le
hengerlő erejű hang. Mint egy szép itáliai rajz. Kevés
bé színes, kevésbé monumentális, mint egy olajfest
mény vagy egy freskó, de hamisítatlanul itáliai. Hogy 
belépése gyenge, arról nemcsak ő tehet, nem volt sod
rás, ami vitte volna.

Gardiner lemeze lehetőségeket vet fel, nagyon ma-< 
gas színvonalon, de az igazán kielégítő megoldásnak 
híjával marad. Olyan, mint egy idő előtt leszakított 
gyümölcs. Akad benne finom falat is, savanyú is, de 
megéri belekóstolni! És teljesen érett gyümölcsként 
elképzelni.

Zaj Balázs

I



ISTEN IGEJE AZ IRÁNYTŰ
(Folytatás 

a z 1. oldalról) 
a lakosságnak.
Vannak városré
szek, melyekben 
csupán negyedrész 
tartozik valamely 
egyházhoz. Váro
sunk modellje le
het az egésznek: 
társadalm unkban 
fennáll a veszély, 
hogy könnyen la
zítson régi elköte
lezettségeket és 
zsidó-keresztyén 
tradíciókat (ami a 
vasár- és ünnep
nap megszentelé
sét illeti) félredob
jon... Mi, hambur
gi egyházak, mind
ezt nem rezignál- 
tan és tehetetlenül 
nézzük... A tradi
cionális formák 
m ellett keressük 
az új utakat, hogy 
a nagyváros külön
böző kihívásaira 
választ találjunk.”

Ha ezt a hátte
ret ismerjük, ak
kor érthető meg a 
gazdag program 
sokoldalúsága, széles skálája. Meg 
sem kíséreljük valamennyi téma 
felsorolását, de ízelítőül ennyit: a 
három nap délelőttjén főelőadás 
sorozatban arra a kérdésre keres
ték a választ, mit jelent hinni egy 
átláthatatlan világban? Az aposto
li hitvallás három hitágazata alap
ján Jörg Z ink  stuttgarti lelkész, 
Reinhard Höppner tartományi mi
niszterelnök és Dorothee Solle 
hamburgi professzor tartotta meg 
az előadását és mondani lehet, 
hogy ezek visszhangja volt a legna
gyobb a látogatók között.

A  fő témákat munkacsoportok
ban vitatták meg és nagyon jó szer
vezéssel arról is gondoskodtak, 
hogy minden helyen legyen vala
milyen zenélő csoport és vezesse 
az egybegyűltek éneklését, melyet 
még egy külön kiadott énekfüzet is 
segített. Voltak ezen kívül fóru
mok, melyek egyházi, társadalmi, 
politikai, helyi- és világkérdéseket 
öleltek fel. Néhány téma: A ke- 
resztség — az isteni jog és az embe
ri jog -  a szekták (közöttük a mo
dern szekták hatásai egészen az 
egyházon belüli extrém csoporto
kig és a fundamentalistákig). Vol
tak találkozók keresztyén-zsidó, 
keresztyén-muszlim és evangéli
kus-katolikus dialógus formájá
ban. Fórumokon vitattak meg 
olyan kérdéseket, mint a különbö
ző életformák, az iskola és iskolá
zottság, a művészetek és az egy
ház. Volt gyermek- és ifjúsági fó
rum, nők fóruma, mely nem csu

pán az emancipáció témáját ölelte 
fel, de a nők szolgálatát az egyház
ban is. Külön tartottak fórumot a 
hírközlés embereinek, újságírók
nak, rádió- és tv-szakembereknek, 
beszéltek a mozi és az egyház kap
csolatáról.

Bonhoeffer halálának 50. évfor
dulója adta az alkalmat arra, hogy 
a mártírhalált halt lelkész mai üze
netét kutassák. Ezt az emlékezést 
a Neuengamme-i koncentrációs 
táborban tartották, ahol mintegy

3000 ember előtt Albrecht Schön
herr ny. püspök méltatta Bonhoef- 
fert. „A gazdaság és a demokrácia 
csak az egészért való felelősségben 
valósulhat meg, lehet sikeres.” 
Eberhard Bethge, az egykori barát 
és életrajzíró és Renate Bethge, a 
protestáns, a pacifista, az ellenál
lási harcos és az ember Bonhoef
fer alakját rajzolták meg.

Számtalan előadásban és fóru
mon foglalkoztak az idegenek, a 
háborús menekültek, a hajléktala
nok, a két Németország egyesülé
sének belső német problémáival, 
Európa, Latin-Amerika és Afrika 
kérdéseivel, de nagyon érdekes 
volt az ún. Ostsee-Forum, melyen 
a Keleti-tenger partján élő népek 
képviselői vitatkoztak az oroszok
tól kezdve és folytatva a baltiku
miakon, egészen a skandináv or
szágok képviselőiig.

A változatos sok program iga
zolta a püspöknő bejelentését: ke
ressük az új utakat, hogy a külön
böző kihívásokra választ találjunk. 
Az útkeresésben Isten igéje jó 
iránytűnek bizonyult.

Az Egyházi Napok záró isten
tisztelete a hamburgi nagy stadi
onban volt (Volkspark-Stadion). 
Tálán némileg érzékeltetik a képek 
azt az impozáns tömeget, mely 
ezen részt vett. És nem mint néző! 
Több ezer fúvós vezette a több tíz
ezer ember éneklését. Az alapige a 
Boldogmondások textusa volt Mt 
5,3-10 alapján. Itt Rosemarie Köhn 
norvégiai püspöknő prédikált és 
számos ökumenikus üdvözlés 
hangzott el. Több száz lelkész osz
totta és több tízezer hívő vette az 
úrvacsorát, miközben zengett a 
stadion egész környéke az Istent 
magasztaló énektől.

Ezzel a befejező képpel és él
ménnyel indult haza még vasárnap 
délután a magyar ökumenikus kül
döttség. T.

S Z A B A D Í T Ó  k e k k e r e s z t
Magyarországon a m últ század m áso

dik felében egy újvidéki iszákos cipész 
szabadulásával kezdődött a  mozgalom 
munkája. O, amikor m indenét elitta, kül
földre m ent és Svájcban ism erkedett meg 
a K ékkereszt Egylettel. E nnek  tagjai 
olyan keresztyének voltak, akik az alko
hol szenvedélyétől megszabadulva alko
holm entes életre kötelezték el magukat. 
A  mozgalom ham ar nemzetközivé széle
sedett, 1877-ben alakult meg Genfben a 
Kékkereszt Nemzetközi Szövetség. E b
ben a m unkában 1963-ig folytatott áldá
sos m unkát Szalay Károly evangélikus o r
vos testvérünk. Betiltás után  1988-ban 
alakult újra a  magyarországi csoport.

Az idén a Nemzetközi Kékkereszt Szö
vetség hazánkban tartja közgyűlését, júli
us 29,-augusztus 3. között, mintegy 130 
résztvevővel.. A  közgyűlés nyilvános al
kalm aira szeretettel várják az érdeklődő 
gyülekezeti tagokat. Megnyitó istentiszte
let július 30-án, vasárnap de. 10 órakor 
D O M OSON a reform átus templomban. 
Du. 5 órakor SZEN TEN D R ÉN  a K ato
nai A kadém ián köszöntik a  100 éve ala
kult M agyarországi Kékkeresztet. Au

gusztus 1-én du. 6 órakor úrvacsorái is
tentisztelet lesz a Kálván téri reform átus 
templomban.

Evangélikus egyházunk a szep
temberi tanév kezdetétől budapesti 
egyetemista és főiskolás hallgatók 
részére evangélikus kollégiumot léte
sít a volt Vizafogói középiskolás kol
légium épületében.

A kollégiumba váijuk azoknak a 
vidéki egyetemistáknak és főisko
lásoknak a jelentkezését, akik buda
pesti felsőoktatási intézményben ta
nulnak, akik egyházunk iránt elköte
lezettséget, felelősséget éreznek, és 
szívesen részt vesznek mind az Evan
gélikus Egyetemi és Főiskolai Gyüle
kezet, mind a kollégiumi közösség 
életében. További részletes informá
ciót érdeklődés esetén szívesen 
adunk.

Jelentkezni augusztus 20-ig lehet 
a következő címen: Pángyánszky Ág
nes egyetemi lelkész, Budapest 1085 
Üllői út 24. Tel.: 113 0886

A világ szemében bolondok...
-  G ondolatok egy lelkésziktatással kapcsolatban -

Evangélikus Élet 1995. jú l iu s  30.

Az oltárnál három Luther-kabá- 
tos lelkész állt, az oltár előtt pedig 
még egy. A beiktatandó, a megvá
lasztott, a fiatal. 0 ,  aki indul, aki 
előtt ott a küzdés, a pálya, a feladat.

S az istentisztelet ünnepélyes li
turgiájában kinyilváníttatott a gyü
lekezet szándéka: Igen, akarják, 
hogy Kovács László a gyülekezet 
lelkipásztora legyen, s az ifjú lel
kész szava pedig válasz volt a meg
hívó levél átadására: Elhatározta, 
hogy vállalja a bakonyszombathe- 
lyi gyülekezetben a lelkipásztori 
szolgálatot. S az iktatási szertartás 
keretében jönnek az áldó lelké
szek sorban:

édesapa, aki példájával és imád
ságával indította fiát a szolgálat út
jára,

-  barátok, akik együtt harcoltak 
a küldetés teljesítésére való felké
szülés közben,

-  elődök, akik minden oldaláról 
ismerik a gyülekezetét és a szolgá
lat terheit is,

-  a szolgatársak az egyházme
gyéből, akik sok közös feladatra és

élményre, közös tusakodásra és 
örömre várják maguk közé mindig 
társukat,

-  s szolgatársak a testvéregyhá
zak képviseletében, akik nyitottak 
a közös munkára.

S újra és újra az ünnepi meghívó 
választott igéjének (lKor 1,27-29) 
fél mondata jut eszembe, vissza
pörgetve az ünnepi istentisztelet 
és közgyűlés minden pillanatát: ... 
a világ szemében bolondok...

Azok indulhatnak ilyen szolgá
latra, azok vállalhatják ezt a küz
delmet, azok tudnak csak lépni 
ezen az úton, akik a világ szemé
ben bolondok. Mert ők nem a kor 
elvárásainak és követelményeinek 
akarnak eleget tenni.

Ők nem a maguk hasznát kere
sik, ők tudják, hogy nem fognak 
karriert csinálni, menő pozíciót 
betölteni, anyagi jólétben dúskál
ni, és nyolcórás munka után a ki- 
kapcsolódás zavartalanságában 
felüdülni. Az ő életük más.

„... a világ szemében bolon
dok...”, mert felvállalják maguk

gondja mellé másokét is, mert a 
bűnről szólnak s ezért megvetik 
őket, s a szeretetet élik meg, s 
ezért élhetetlennek tartják őket, 
magányosak és mégis mindenkiéi, 
s mint az emberek közt szolgálatot 
vállalók, ők is állják az-el nem fo
gadást kinyilvánító támadásokat; s 
a legapróbb jel, mely szeretetről 
tanúskodik, meghatja őket.

....  a világ szemében bolon
dok...”, mert hitről beszélnek, s hi
tet adni mégsem tudnak, pedig a vi
lág ma is jelekre és csodákra vágyik.

....  a világ szemében bolon
dok...”, mert nem akarnak másról 
tudni, mint Jézus Krisztusról, róla 
is, mint a megfeszítettről.

S akik együtt ünnepeltünk a 
gyülekezettel, s a lelkészcsaláddal, 
csak azt kívánhatjuk, kérhetjük 
imádságunkban^ az Isten által ki- 
választottakra Ő, a hívó és küldő 
Úr adjon áldást.

Kovács László Bakonyszombat- 
helyen június 3-án beiktatott lel
kész-testvérünkre is.

Bence Im re

Gondolkodjunk dolgainkon
A nyár kellős közepén, kániku

lában mi másí tehet az ember, 
mint igyekszik kikapcsolódni, pi
henni és feltöltődni, hogy friss erő
vel folytathassa a munkát az év 
második felében. Nem biztos, 
hogy ez „tétlen” nyugalmat jelent. 
A  felelősen élő ember ilyenkor 
szokott tervezni, átgondolni a 
megtett utat, keresni a jobbat, a 
célszerűbbet.

Ilyen meggondolással vettem 
kezembe az elmúlt félév gyűlései
nek jegyzőkönyveit, felügyelői és 
püspöki jelentéseket, hogy körül
nézzek, vajon mit ajánlanak a jö
vőre nézve, milyen megoldások
hoz segítik gondolkodásunkat.

A Déli Egyházkerület Presbité
riumának ülésén dr. Sólyom Jenő 
felügyelői jelentésében felsorolt 
néhány olyan témát, melyekről ér
demes elgondolkodni, megvalósu
lásukat segíteni. .

Az egyik ilyen téma az egyház- 
községek belső dolgát érinti. Idé
zem a jelentésből:

tyAz eddigi adatok alapján két 
megjegyzést kívánok tenni. Több 
egyházközségben a lélekszámokra 
vonatkozó adatok pontosan azono
sak az egy évvel ezelőtt megadottak
kal. Ez nyilvánvalóan azt mutatja, 
hogy a választói névjegyzék nincs 
karbantartva, nincs évenként felfris
sítve. A  zsinat az eddiginél nagyobb 
szerepet kíván adni az egyházközsé
gi közgyűléseknek. Ennek azzal kell 
együttjámia, hogy komolyabban 
vesszük az egyházközségi tagok nyil
vántartását is.

A  másik észrevételem az, hogy az 
egyházközségeknek a hívektől szár

mazó összes bevétele az elmúlt év
ben lényegesen kisebb mértékben 
növekedett, m int amit az infláció 
kompenzálása megkövetelne. Míg 
az árak emelkedése húsz százalék 
körül mozgott, a hívek adakozó
készsége vagy -képessége ezzel nem 
tartott lépést. A  bevételek növekedé
se inkább csak tíz százalékot ért el 
Pontosabb adatokat erre vonatko
zóan is majd csak ősszel tudok adni, 
de már most szükségét éreztem fel
hívni erre a figyelmet, mert félő, 
hogy ez a tendencia erősödni fog a 
jövőben. ”

Az egyházközségi tagok nyilván
tartása különösen akkor lesz fon
tossá, ha egy gyülekezetben lel
készválasztásra kerül sor. A sza
bad választás sokszor felpezsdíti a 
közgyűlésen résztvevőket, de va
jon megvizsgálják-e pontosan, 
hogy akik szólnak -  netán „agitál
nak” —, benne vannak-e. a választói 
névjegyzékben. A  választói név
jegyzék karbantartása a lelkészre, 
vagy a megbízott tisztségviselőkre 
tartozik, de hogy abba belekerül
jek, vagy abból ki ne hagyjanak, az 
a gyülekezet tagjának figyelmét 
nem kerülheti el. És ez a kérdés 
átvezet a második témához: a hí
vek adakozókészségének kérdésé
hez. Tudjuk, hogy gazdasági ne
hézségek között fuldokolunk, kis 
fizetésű, kis nyugdíjas gyülekezeti 
tagok is olvassák e sorokat, akik 
valóban nehezen tudnak valamit 
tenni (bár ők talán a legadakozób- 
bak), de a közös gondolkodás hi
ányzik mindnyájunkból, hogyan 
lehetne növelni törvényes módon, 
vállalkozással vagy természetbeni-

ekkel az egyházközség bevételeit, 
hogy az ne csupán a felfelé ívelő 
inflációval tudjon versenyt tartani, 
de még növelhesse is a bevétele
ket. És itt a hangsúly a közös gon
dolkodáson, közös megoldáskere
sésen van.

A felügyelői jelentés egy másik 
ponton is tett megjegyzést, illetve 
javaslatot. Ez az egyházkerületi bí
róságok megalakulásával és műkö
désével kapcsolatos.

IyA z egyházkerületi bíróság az ún. 
»hatalmi ágaknak« a zsinaton 
annyiszor hangoztatott szétválasztá
sa szellemében az elnökségtől vagy a 
presbitériumtól függetlenül tevé
kenykedik, még időnkénti beszámo
lás sincs a törvényben előírva. Úgy 
gondolom, célszerű lenne ezen vál
toztatni, hiszen nem jelentene bele
szólást a munkájukba, ha a bíróság 
tagjai egyciklusbapegyszer vagy,két
szer beszámolnának az őket válasz
tó kÖzgyűle$hék"áW6l, milyen Üdék
kel foglalkoztak. ”

Ebben a kérdésben könnyen le
het döntésre jutni. A zsinat még 
együtt van. A megszavazott törvé
nyeken joga van változtatni. Tulaj
donképpen a szakaszos hatályba 
léptetés azért is van, hogy az eset
leges „zökkenőket” még javítani, 
finomítani lehessen, hiszen joga 
van a zsinatnak egy -  már megsza
vazott -  törvényen javítani. Ezt a 
kérdést mindenesetre ajánljuk a 
zsinat figyelmébe.

(Következő számunkban folytat
juk.)

tszm

ARATÁSazánkban a megérett szálas gabonafélék levágásá
nak műveletét nevezik aratásnak, A  hagyományos 

aratáshoz hozzátartozott még a levágott gabonafélék 
hordásra készen, például keresztbe való összerakása is.

A  legismertebb gabonafélék: a búza, rozs, árpa, zab, 
ezek lisztet tartalmazó magvaiból készül az emberiség 
legfőbb tápláléka, a kenyér. A  magyar nép nemzeti étlap
ján a búzakenyér áll az első helyen, így aztán, ha a ma
gyar ember gabonáról beszél, akkor búzára gondol. 
Azonban ha az életet adó mindennapi kenyérről van 
szó, legyen az akár búza vagy rozs, akkor az élet.

A  kenyér szeretetét fejezi ki ez a szép bensőséges elneve
zés, mellyel hazánk valamennyi táján találkozunk, de kü
lönösképpen Ugocsa, Bereg és Szatmár megyékben, mint 
annyi más, az aratással kapcsolatos szép hagyományokkal 

Míg a mezőgazdaságban jelenleg dolgozók közül sok
kal kevesebben veszik ki részüket az aratásból -  amit a 
korszerű mezőgazdasági gépek tettek lehetővé -, addig a 
múltban a gazdálkodó magyar ember egész családja 
dolgozott az aratási időszakban.

A z aratás, ez a nehéz, de felemelően szép munka tu
lajdonképpen a vetéssel kezdődött, amikor is a magyar 
gazda kalapját levéve, imával kezdte el a szántást-vetést. 
Mindent megtett annak érdekében, hogy a mindennapi 
kenyér ne hiányozzék a család asztaláról. A  többit az Eg 
Urára bízta. A zt soha sem mondta, hogy jó  termés lesz... 
„hiszen még sok éjszakát kint kell annak hálni (aludni), 
míg a zsákba kerül. ” Ha a szépen gondozott gabona ve
tését látva, szorgos munkáját dicsérték, alig hallhatóan 
megjegyezte: jó  termés várhajó és a Teremtő Istenre gon
dolt, amikor ezt mondta „az idő a gazda ”.

Aratás előtti vasárnapon a templomban adott hálát a 
Mindenhatónak. A  templomból kijövet, az asszonyok 
sietős léptekkel hazamentek, mert az igen csak finom  és 
jó  ebéd elkészítése őreájuk várt. A z emberek kis csopor
tokban beszélgettek a templomkert árnyékot adó fái 
alatt az aratásról. A z idősebbek arról, hogy ki hány ara
tást ért meg, melyik milyen volt, hány mázsa élpf termett. 
A  középkorúak és a legények az aratási munkálatokat 
beszélték meg oly módon, hogy kalákába szerveződtek és 
a megállapodott sorrendben arattak egy/egy gazdánál. 
(Erdélyben aratókaláka néven ismert.)

A  vasárnapi ebéd a magyar családoknál mindig az

összetartó erőt jelentette. Együtt, egy asztalnál közösen 
fogyasztották el az ünnepi ebédet.

Nos, ebéd után a gazda -  aki rendszerint a családfő 
volt -  kisétált a gabonaföldre. Megérkezvén megállt... a 
mozdulatlan rekkenő hőséget az időben érkező simoga
tó szellő tette elviselhetővé. Tekintetével végigjárta a hul
lámzó gabonaföldet. Ébren végigálmodta az elvégzett 
munkákat, melyek eredményeként most itt gyönyörköd
het a természet -  a határ -  ünneplőbe öltöztetett szép 
tarka ruhájában. A  kapások (burgonya, kukorica) ha
ragos zöld színe várhatóan a jó  termés jelét m utatják A  
kalászosok viaszsárga színe viszont arra figyelmeztet, 
hogy itt az aratás!

Aztán letépett egy kalászt és nézte, hogy elég kemé- 
nyek-e a búzaszemek Ha foggal meg tudta roppantani, 
akkor megállapította: „kasza alá érett az élet”. Kalap
jához tűzött néhány szál érett kalászt és hazament.

Késő délután még egyszer megbeszélték az aratás kez
detét és az azzal járó teendőket. Mert ha érettek a kalá
szok akkor bizony a legkisebb széltől is megdőlhet a ga
bona. A  jó  terméstől viszont „lábra áll a gazda”. Tehát 
aratni kell!

Aratáskor, de különösen az első napon nagyon korán 
felkelt a család. Mindenki kötelességtudóan elvégezte a 
reá eső ház körüli munkát és azután elindultak a határ
ba, a gabonaföldre.

Megérkezéskor még harmaton elkészítették az arra a 
napra szükséges köteleket. A  kévekötelek elkészítése 
után, amennyiben a harmat még nem száradt fe l -  szem 
előtt tartva az idő gazdaságos kihasználását -, megreg
geliztek. Aztán felálltak sorba, elöl a házigazda, őt kö
vették a kalákába meghívott kaszások marokszedők A z 
első kaszavágás előtt azonban egy kis időre elcsendesed
tek  „Hála Istennek ezt is megértük”. Aztán kezdetét 
vette a kenyérnek való betakarítása, az aratás.

A  gabonát többnyire „rávágták”, vagyis a levágott szá
lak a még álló gabona sorradűltek az így levágott rendet 
a marokszedő (lány vagy asszony), aki háttal ment a ka
szás után, folyamatosan sarlóval fölszedte és amikor 
elegendő -  egy kévére való -  összegyűlt, azt az előre kite

rített kévekötélre helyezte. A  kévék megkötése, keresztek
be való rakása a férfiak dolga volt.

A z aratómunkások bizony sok esetben a nappalt 
„meghosszabbítva”, késő este, sőt az éjszakába áthúzó
dó időszakban is dolgoztak A z aratók előtt az egyre fo 
gyó hullámzó gabonatábla, mögöttük a takaros rendben 
elhelyezett kévék hosszú sora tanúskodott az elvégzett 
munkáról. A z aratásnak e csodálatosan szép, szemet 
gyönyörködtető látképét a költő segítségével kívánom az 
Olvasó elé tárni: Nagy László ,yAlom a diófa alatt” című 
verséből idézek ... -  „Menjünk emberek / M ennek 
aranytengerbe tűnik a sereg / s mire fölkel a hold, a ten
ger tűnik el; / kévébe kötve fekszik hullámezrivel. ”

A  kévéket, hogy jó l kiszáradjanak késő délutqji, mie
lőtt még a harmat leszállt volna, előtte keresztekbe rak
ták Mégpedig a tarló magasabb fekvésű részén, hogy 
esőzések idején nehogy vízben álljanak A  kévék száma 
tájanként, valamint gabonafajtánként változott, de álta
lában tizennyolc kévét raktak egy keresztbe. A  legalsó 
kévének (rejtett vagy bujtatókéve) kalászát visszahajtva 
helyezték el a földön azért, hogy a gabonaszemeket ká
rosodás ne érje. A  kereszt négy lábába úgy rakták a ké
véket, hogy a kalászok belül egymáson helyezkedjenek 
el, míg a gabona levágott szára, a „torzsok” kifelé néz
zen. Befejezésül a kereszt tetejére egy kévét tettek, melyet 
gondosan lekötöttek. Ez védte meg vihar és esőzések el
len a keresztben elhelyezett kévéket. A  legfelső kéve neve 
pap volt, jelezvén, hogy a falu első embere mindannyiuk 
lelkipásztora, a pap!

(Eredete az Ószövetségben keresendő? íme: 3Móz 
23,10 ...,,a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek 
a papnak”.)

A  hetekig tartó fáradságos, de egyben áldásos munka, 
az aratás befejezése, örömünnepnek számított. Ezt pél
dázta az aratóbál, valamint az aratókoszorúk, melyeket 
ügyes kezű lányok és fiúk készítettek, jelképe volt az ara
tás befejezésének. A  koszorúkat ünnepi menet keretében 
népviseletbe öltözve vitték a gazda udvarába, ahol az 
aratást befejezték. A  gazda jó  szívvel megvendégelte az 
aratókat. A z ünnepség végén a legszebb aratókoszorúkat

a templomban helyezték el. Erdélyben ez ma is élő ha
gyomány. A z útszéli keresztekre is tettek aratókoszorú
kat, hirdetvén, hogy ezen a tájon befejezték az aratást.

A  családok saját aratókoszoríijukat az asztal fölé a 
mestergerendára akasztották, legtöbb helyen karácso
nyig megőrizték és akkor a madaraknak adták, mond
ván, a Megváltó születésekor ne éhezzen senki. Vagy pe
dig a bő termés reményében tavasszal a vetőmagba mor
zsolták

Újkenyér: az aratási munkák teljes befejezése után az 
első őrleményből sütött új kenyér megszegése a család je
lenlétében, mindig a családfő -  a gazda -  feladata volt. 
A  kenyér az együvétartozást is jelentette. Amíg egy ke
nyeret eszünk egy család vagyunk". Azonban előtte ke
resztet rajzolt rá. A  kenyér Isten áldása. Becsben tartása 
abban nyilvánult meg, hogy nem volt szabad eldobni, 
rálépni. A  gyermek jóra való figyelmeztetése -  ha éppen 
kenyeret evett -  a következőképpen szólt: ne mondj csú
nyát! Kenyér van a szádban. A  kenyér, ha leesett, fö l kel
lett venni (s ami napjainkban hihetetlenül hangzik), 
meg kellett csókolni. A zt tartották ahol kenyér van, ott 
minden van!

Sajnos, Földünk egyes részein nincs semmi, mert 
nincs kenyér. Mindennapos zajló életünkben, a korszerű 
hírközlő eszközök rövid időn belül eljuttatják hozzánk a 
világ híreit, információit, többek között a torokszorító 
háborús képeket is. A  felrobbant bombák gránátok be
szennyezik a Nap áldásos életet adó sugarait. Nehezen 
jutnak el az alapvető élelmiszerek -  a kenyér -  az éhező 
emberek tízezreihez.. Ártatlan, az éhezéstől legyengült, 
olykor végtagjaikban megcsonkított gyermekek néznek 
szembe a televízió képernyőjén a világgal, miért?!

Pedig ugyanezek a hírközlő eszközök jó  hírek továbbí
tására is alkalmasak Például: a halálszerszámok szállí
tása akadozik nem jutott el az arra várakozók részére. 
Fogytán vannak a fegyverek ma kevesebb embert öltek 
meg m int tegnap, holnap kevesebbet, mint ma. Holnap
után nincs gyűlölet, nincsenek fegyverek bombák grá
nátok harckocsik nincsenek az emberek életét kioltó 
haláleszközök S e fejlemények eredményeként viszont 
van minden!

Mert van szeretet, békesség és kenyér.
Huszli László
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N A P R Ó L  N A P R A
Nem vagytok többé idegenek és jövevények, h a 

nem  po lgártársai a szenteknek és házanépe Is ten 
nek. E f 2,19

VASÁRNAP Néma maradok, nem nyitom ki szá
mat, hiszen te munkálkodsz. Zsolt 39,10 (Jak 4,10; 
Jn 6,1-15; ApCsel 2,41-47; Zsolt 119,105-112). A 
világ sokszor válik érthetetlenné számunkra. A bűn 
pusztítása, rombolása a természetben, az emberek 
közötti kapcsolatokban, értelmetlennek tűnő hely- 

izetekben -  balesetek, betegségek, háborúk -  tapasz
ta la tév á  lesz, de az okokat nem tudjuk. Számunk
ra csak a kérdés maradt, és a remény, hogy Isten, ha 
rejtetten is, ha érthetetlenül és követhetetlenül is, 
de munkálkodik, velünk van.

HÉTFŐ Jézus ezt mondta tanítványainak: Hidjátok, 
hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a na
gyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így 
legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az 
legyen a szolgátok. Mt 20,25-26 (Zsolt 20,8; 2Móz 
16,32-35; Mt 7,24-29). Nem szoktuk meg azt, hogy 
valaki lemondva hatalomról, karrierről, előnyökről, 
tekintélyről, váljon naggyá. Ez nem a világra jellem
ző. Ellenben Jézus arra hív, hogy szolgákká, utol
sókká legyünk*a többi ember előtt, ahogyan Ő is az
zá lett értünk a kereszten.

KEDD Jézus Krisztus mondja: Nem hagylak titeket 
árván, eljövök hozzátok. Jn 14,18 (Hós 14,4; 2Móz 
19,3-8; Mt 8,1-4). Egyedül vagy, magányosnak ér- 

jzed életedet, nincs embered? Lehet, hogy mindenki 
lemondott rólad? Jézus azt ígéri, hogy eljön, belép 
életünkbe, újjáformál minket, nem hagy árván. Nem 
egyszerűen a távoli jövőről beszél, hanem a jelenről. 
Embereken keresztül is meg akar szólítani. Figyelj!

SZERDA Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki 
teremtette az ott levőket? Előhívja seregüket, szám

szerint, néven szólítja mindnyájukat. Ézs 40,26 (Kol 
1,15-16; Lk 14,7-11; Mt 8,5-13). Sok és hosszadal
mas vita folyt és folyik ma is a világ létrejötte körül. 
Hogyan keletkezett, vagy hogyan teremtette Isten? 
Számomra mégis többet jelent az, hogy Isten ma is 
Tferemtő Isten, vagyis gondoskodik minden teremt
ményéről, ismeri azokat, és én is köztük vagyok!

CSÜTÖRTÖK Jézus Krisztus mondja: Ha ismerné
tek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól 
fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Jn 14,7 (5Móz 
4,39; lKor 10,16—22; Mt 8,14-17). Hol van az Isten? 
Miért nem mutatja magát, miért nem jelenik meg 
nyilvánosan is előttünk, hogy higgyünk benne? -  
kérdi a magát istenkeresőnek mondó. Hát megje
lent, amikor egyszülött Fiában testté, emberré lett 
értünk! Jézus keresztjére kell felnéznünk, hogy 
megismetjük, megtaláljuk az Atyát.

PÉNTEK Isten világosság, és nincs benne semmi sö
tétség. Ha pedig a világosságban-járunk, ahogyan ő 
maga a világosságban van, akkor közösségünk van 
egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít 
minket minden bűntől. ÍJn 1,5.7 (Ézs 60,20; Jn 
6,47-51; Mt 8,18-22). Közösség egymással -  közös
ség Istennel. Miért elszakíthatatlan e kettő? Mert 
emberségünkhöz tartozik a közösség, ahogyan az Is
tennel való viszony is. Nincs egyik a másik nélkül, 
mert egyedül Isten világosságában járva, Jézus véré
ben megtisztulva válhatunk közösségivé, „emberré”.

SZOMBAT Semmiért se aggódjatok, hanem imád
ságban és könyörgésben mindenkor tárjátok fel ké
réseiteket Isten előtt! Fii 4,6 (Jóéi 4,16; 2Kor 5,1-9; 
Mt 8,23-27). Súlyos döntések előtt állsz, vezetésre, 
útmutatásra vársz? A mi mennyei Atyánk szeretet
tel és Szentlelke vezetésével fordul ahhoz, aki imád
ságban szólítja meg Őt. Fogadd el bizalmát!

A. A.
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t Békülj meg Istennel
Sók olvasónk arra gondolhat: ez 

a felszólítás nem nekem szól. Hi
szen nekem semmi bajom Istennel.

'Még többen mondhatják azt, 
hogy én aztán semmire úgy nem 
vágyom, mint békességre, nyuga
lomra. Milyen jól esik ezt az igét 
hallani „Csendesedjetek...” (Zsol
tár 46,11). Igen. Pontosan erre vá
gyunk a lármás, zajos, rohanó, mo
dem életben, több csendre, első
sorban fizikai értelemben. Kórházi 
ágyon fekve milyen jössz tud lenni 
két hangoskodó szobatárs. Vagy 
vonaton, mikor olvasni próbálok, 
milyen idegesítő a hangosan rádió
zó útitárs.

igen, a külső zaj! -  mikor belül 
éppen a csendre vágyom. De ves- 
sflbfel a kérdést: igazán csak má- 
soK okai a békétlenségnek? Tényleg 
csak kívülről jön a zavaró lárma?

Valljuk meg, hogy a békétlen
ség, sajnos, belül van -  sőt bennem. 
Éspedig nem akárkivel békétlen- 
kedem -  hanem éppen Istennel.

Ezt leplezte le Jézus a damaszku
szi úton, amikor Sault így szólítot
ta meg: „Saul, Saul miért üldözöl 
engem?” ApCsel 9,4.

Pedig Isten mindenkinek kínálja 
a békességet. De ez a békesség, ez 
a harmónia -  az amúgy békére vá
gyó embernek nem kell. A tékozló 
fiú bátyjáról olvassuk, hogy a haza
térésekor felhangzó zenét, harmó
niát hallva, nem akart bemenni. 
Az eredeti szövegben „szimfóniá
ról”, harmóniáról van szó. Nem 
kell az Isten harmóniája, rendje, 
azaz az összhang, amire pedig Ő 
teremtett minket. Éva is azért 
nyúlt ki a tiltott gyümölcs után, 
mert neki sem volt elég Isten bé
kessége. Sok mai példát hozhat
nánk fel. Gondoltunk-e már arra, 
miért kell minden jó filmben leg
alább egy házasságtörés, sőt a kri
mikben legalább egy gyilkosság. 
Tényleg szereti az az ember a csen
det, aki ilyesmit szívesén néz meg?

Sok szép emberi kapcsolat, ba

rátság, házasság milyen hamar 
megrendül, éppen mert ott van a 
mindig másra, újra vágyó, szomja
zó emberi szív.

Mi ennek az oka? Valaki bele
babrált az emberi szívbe, és felinge
relte azzal, és így elhintette benne a 
zúgolódás magvait. Megfertőzte az 
Isten elleni bizalmatlanság vírusai
val. Ez a felingerelt ember, ha vala
mi jót kap Istentől, képtelen hálát 
adni. Ha pedig valami baj jön, 
azonnal vádaskodik Isten ellen.

Egy kiút van: Jézus, aki azért 
jött, hogy megbékéltesse az em
bert Istennel. Jézus kínálja a világ 
lármája helyett a szív benső csend
jét. Ő le akarja csillapítani nyugta
lan, lázadozó szívünket.

Olyanok között élve, akik meg
vetik, lenézik Krisztus békességét, 
tudsz-e te másképp dönteni? Az Ő 
békességét kínálta már csecsemő 
korodban, a keresztségben. Ezt kí
nálja minden igehirdetésben és ha 
reggelenként kinyitod a Bibliádat, 
mindig az az első üzenet: Békélj 
meg Istennel!

Gáncs Aladár

t  ID. KOSZORÚS OSZKÁR 
ny. lelkész, esperes 

1914-1995

tyA z én elköltözésem  ideje beállott. A m a  nem es harcot m egharcoltam, fu tásom at 
elvégeztem, a hitet m egtartottam ... ” 2Tim 4,6-8

Id. Koszorús Oszkár elköltözött. 
Elhagyta csöndes orosházi lakását, 
ahol idős napjait töltötte. Nem halt 
meg, csak elköltözött, ahogy oly sok
szor hányatott élete folyamán. Életé
nek nyolc évtizede alatt tizennégy te
lepülésen volt otthona. Porsátorát az 
orosházi temetőben helyeztük el, de 
őt magát örök otthonába költöztette 
Ura és Teremtője.

Életútja az erdélyi Resicabányán 
indult 1914. jún iu s 10-én, m ajd 
Kecskeméten, Lajtaújfalun, Gyónón, 
Szarvason, Mezőtúron folytatódott. 
Elemi iskoláit Gyónón, a gimnáziu
mot Kecskeméten, M ezőtúron és 
Szarvason végezte. A lelkész édesapa 
és az „imádságos” édesanya egyen
gették útját a lelkészt pályára. Érett
ségi után beiratkozott a  soproni Teo
lógiai Karra. Raffai Sándor püspök 
1938-ban lelkésszé szentelte, és 
előbb a gyulai, majd a tiszaföldvári, 
illetve szentetornyai gyülekezetekbe 
küldte ki. Megbízták a rákóczitelepi 
gyülekezet megszervezésével, így an
nak első parókus lelkésze lett, majd 
a szentetornyai gyülekezet hívta meg 
lelkészéül.

A háború idején két évig tábori 
lelkészként szolgált, 1945-ben fog
ságba e se tt A neunburgi fogolytá
borban megszervezte a tábori isko
lá t  A fogságból hazakerülve, nem
csak gyülekezetében, hanem az egy
házmegyében is egyre több'feladatot 
vállalt. 1947-től alesperes, 1959-től 
esperes egészen nyugdíjba vonulásá

ig, mellette több országos munkaág 
ügyvivője és zsinati tag. 1956-ban 
lett orosházi félkész. Fáradhatatla
nul végzi a nagy gyülekezet sok ka- 
zuális szolgálatát: mintegy ezer ke
resztelés, ezer esküvő és 3500 teme
tés a 46 év alatt!

Családi élete sok szenvedéssel 
tarkított, de mégis boldog volt 1941- 
ben vette feleségül Bartos Éva taní
tónőt, Bartos Pál esperes leányát. 
Négy gyermekük közül a két fiata
labbat tragikus körülmények között 
veszítik el. Feleségét, hűséges társát 
1988-ban hívta haza Teremtője.

Életének utóbbi hat évében egyre 
súlyosbodó betegsége nehezedett rá. 
Zúgolódás nélkül, belső békével hor
dozta szenvedését „Tüzes kohóba 
helyezett az Úr, így akarja rólam le
olvasztani a salakot” -  vallotta egy
szer betegágyán.

Közelgő halálát megérezve, csa
ládja körében úrvacsorával élve, el
búcsúzott 81. születésnapja után két 
nappal, 1995. június 12-én az Úr le
vette válláról a  m ár nehezen viselt 
keresztet, csöndesen távozott.

Az orosházi templomban, ahol oly 
sokszor prédikált, népes gyászoló 
gyülekezet hallgatta a  ravatala felett 
hangzó igét P in tér Ján o s esperes, aki 
lelkigondozója is volt, párhuzamba 
állította Krisztus apostolát és az Úr 
most távozó szolgáját. Mindketten Is
ten ajándékát látták a harcokkal teli 
életben és abban, hogy az utolsó óra 
nem váratlanul, felkészületlenül érte

őket A megfáradt és immár megpi
hent szolgatárs küzdelmes életére 
gondolva Tóth Árpád Üstén oltókése” 
című verséből idézett az igehirdető:

„Túdom, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltókése bennem 
Téged szolgál, mert míg szívembe 
metsz
Új szépséget teremteni sebez 
engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz 
A kín, mert tudom, tied az én 
harcom.
És győztes távolokba néz 
Könnyekkel szépült orcád-fényű 
arcom.”

Győri Gábor

A VASARNAP IGEJE
ÚTBAN AZ ÖRÖK ÉLETRE
ApCsel 13,44-49

Pál apostol és munkatársai 
missziói útjáról szól a tudósítás. A 
Szentlélek készíti el mindig 
úticéljukat. Az egyes államásokon, 
így Antiókhiában is, mindenek
előtt a választott népnek, az Istent 
félő izrealitáknak a megkeresése 
az apostol célja. Ezért megy elő
ször a zsinagógába. A Rómaiak
hoz írott levél 9. fejezetében ír Pál 
arról a fájdalomról, mely népe 
miatt él.

Krisztustól elszakítva, átok 
alatt, mintsem Istennek választott 
népe. Nem hivatalból lépi át a zsi
nagógák küszöbét először, hanem 
azért, mert szívén viseli népének 
jövendőjét. S tudja, hogy ez a 
jövendő, s egyben az örök jövendő 
is attól függ, hogy készek-e a vá
lasztottak elfogadni azt, aki által 
van egyedül út az üdvösségre, az 
örök életre: Jézus Krisztust!

Igehirdetése utal arra a múltra, 
melyben átélhették Isten kiválasz
tó és csodálatos megtartó szerete- 
tét. Csúcspontjához azonban ak
kor érkezik bizonyságtétele, ami
kor meghirdeti, hogy Jézus Krisz
tus kereszthalála és feltámadása 
hordozza magában azt a hatalmat, 
mejy által mindenki, aki benne 
hisz, bűnbocsánatot és örök életet 
nyer. Olyan örömhír ez, hogy meg
mozdítja az egész város népét. S 
mégis vannak, akiket nem tud 
megmozdítani, akiket nem tud 
megörvendeztetni! Sőt éppen 
azért, mert oly sok szívet volt ké
pes a Jézusról szóló bizonyságtétel 
megragadni, azokon, akik számára 
csak a saját tekintélyük, elismert
ségük volt a fontos irigység lesz úr
rá. Képesek még káromolva ellene 
is mondani a hallottaknak.

Nincs megdöbbentőbb annál, 
mint amikor a „hivatalosak” ke
ményítik meg szívüket az Úr Jézus 
Krisztusról szóló evangélium hal
latán. Ez a veszély ma is valós. Jé
zusunk maga is figyelmeztet: „nem 
mindenki megy be a mennyek orszá
gába, aki ezt mondja nekem: Uram, 
Uram, hanem csak az, aki cselekszi 
az én mennyei Atyám akaratát.” 
(Mt 7,21)

A döntő nem csupán az ige hall
gatása, hanem annak megtartása 
is! Ahol ez elmarad, ott magunkat 
tesszük méltatlanná nem keve
sebbre, mint az örök életre!

Ha belegondolunk, már önma
gában az is minden emberi elkép
zelést meghaladó, ahogyan Urunk 
a mindenkori embernek elkészíti

az örök életre vezető útra való rá- 
találás alkalmát, lehetőségét. Ma 
is azért hangzik templomokban, 
temetőkben, otthonokban, ifjúsági 
táborokban, konferenciákon, bib
liaórákon, személyes beszélgeté
sek során betegágyak mellett a Jé
zusról szóló örömhír, mert Urunk 
egyikünket sem akaija elveszíteni. 
Márpedig nélküle elveszettek va
gyunk. Megtehetjük mi is azt, hogy 
elutasítjuk a felénk forduló isteni 
mentő szeretetet. Azonban vállal
nunk kell ebben az esetben ennek 
súlyos következményét is! Elve
szítjük az örök életet. Ezért kérde
zi meg Jézus Pétertől, amikor oly 
sokan nem jártak többé vele: Ti is 
el akartok menni? Péter azonban 
így válaszol: „ Uram, kihez mehet
nénk? Örök élet beszéde van nálad. 
És m i hisszük és tudjuk, hogy te 
vagy az Istennek Szentje. ” (Jn 
6,67-69) Aki Jézust elutasítja, az 
örök életet taszítja el magától. Aki 
hozzá menekül, benne bízik, sza
vát hittel befogadja, annak életét 
bár kínozhatja betegség, fájdalom, 
sok próbatétel, s mulandóként el
jöhet érte a halál, erősebb kézben 
van és marad! A  Feltám adott 
győzelmes, örök életre is meg
őrizni tudó szerető kezében! Nagy 
a felelősség rajtunk, hogyan fogad
juk azt, aki az örök élet beszédével 
kíván megkeresni, megszólítani, 
éltetni minket naponként!

De azt is tudnunk kell, hogy az 
evangélium útját, szívtől-szívbe va
ló megérkezését nem akadályoz
hatják meg elutasító, kemény szí
vek. Isten keres új utakat, új szíve
ket, új életet. Nem kényszeríti sze
ret étét senkire. S lesznek elsőkből 
utolsók, és utolsókból elsők.

Urunk kegyelme had győzze le 
minden ellenkezésünket, hogy sza
vát befogadjuk s az út végén szere- 
tete ölelhessen bennünket, most 
már örökké.

Deme Dávid

IMÁDKOZZUNK
Mennyei Atyánk! Ajándékozd ne

künk kegyelmedet, a szentírást szorgal
masan tanulmányozzuk, benne Krisz
tust keressük, Őt találjuk meg. Ámen
--------C------------------------------------

Evangélikus Radiómisszió: 18.00-tól
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

július 29. szombat: Rádiós hittan az 
imádságról.

július 30. vasárnap: A Lélek gyümöl
csei 4. -  Börönte M árta.

Levelezési cím: Ev. Rádiómisszió, 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. Július 30.

I., Bécsikapu térde. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 7. Hafenscher 
Károly; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. 
Hafenscher Károly; Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Csizmazia Sándor; Bé
kásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. 9. Ve- 
rasztó János; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u.
31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, ü l., Dévai B. 
M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., 
Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy La
jos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pálinkás Ing
rid; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. (orgo
nazenés) Pintér Károly; VII., Városligeti fa
sor 17. de. 11. (úrv.); du. 6.; VHL, Üllői út 
24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
Vük, Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; v m ., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny 
Thmás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 69. de.
8. Szabó Lászlóné; 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. (úrv.) 
Csepregi András; Budahegyvidék, XII., Tar
es ay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; 
de. 11. (úrv.) Cserháti Pétemé; du. fél 7. dr. 
Széchey Béla; X m ., Kassák L^jos u. 22. de. 
10. ifj. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 
43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út
32. de. 11. (úrv.) Szabó Lászlóné; XIV., Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Szabó Lászlóné; Pestúj
hely, XV., Templom tér de. 10. Bízik László; 
Rákospalota, XV., Régifóti út 73. Nagytemp
lom de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmi
hály, XIV., Hősök tere de. 10. dr. Kamer 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 
fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9., Blatniczky János; Rá
koshegy, XVn., Tessedik tér de. 9. Fűke Sza
bolcs; Rákoscsaba, XVII. Péceli út 146. de.
9. Kósa László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. Fűke Szabolcs; Rákosliget, 
XVII., Gőzön Gyula u. de. 11. Kósa László; 
Pestszentlőrinc, XVHl., Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., 
Rákóczi út 83. ref. templom de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsu; Kispest, 
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsu; Pest- 
szenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. 
Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér 
de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., 
Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON KÖRNYÉKÉN

Alsódörgicse (ev. templom) de. 11.; Bala- 
tonakali (ev. templom) de. fél 10; Balatonal
mádi (Bajcsy Zs. u. 25.) du. 4; Balatonfeny- 
ves (ref. templom) du. 6; BalatonfUred (ref. 
fehér templom) du. 6; Balatonszárszó 
(evangélikus üdülő) de. 10; Balatonszemes 
(Fő u. 32.) déli 12; Keszthely de. 11; Mencs- 
hely de. 11; Nagyvázsony du. 2; Siófok de. fél 
10 (német), de. 11 (magyar); Szentantalfa 
de. 10.

A DUNAKANYARBAN üdülők részére né
met nyelvű istentisztelet de. fél 12-kor ESZ
TERGOMBAN.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 7. VASÁRNAPON az oltárterí
tő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jn  6,67-69; az igehirdetés 
alapigéje: ApCsel 13,44-49.

HAZAI ESEMENYEK
DEÁK TERI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

július 30-án, vasárnap 18 órakor 

HERBERT MANFRED 

HOFFMANN 

(Frankfurt)

Bach, Mendelssohn és Schumann 

műveket orgonái

Budapesti Evangélikus Középisko
lai Kollégium keres kollégiuipi neve
lőnőt -  esetleg végzős egyetemistát -  
(matematika-kémia-fizika szakos 
előnyben). Jelentkezni lehet mielőbb a 
342-9369 telefonon Gaál Jánosné igaz
gatónál.

Ugyanott fűtő karbantartót is keres
nek, aki megfelelő jogosítvánnyal ren
delkezik.

Levélcím mindkét esetben: 1077 
Budapest, Rózsák tere 1.

édesapa, Selmeczi Lajos és a kereszta
pa, Széli Bulcsú végezte. „Minden 
féltve őrzött dolognál jobban óvd 
szívedet, mert onnan indul ki az élet!” 
Péld 4,23.

Keveházi László és felesége Czégé- 
nyi Klára 1995. július 30-án vasárnap 
du. 3 órakor búcsúzik a pilisi gyüleke
zettől. Barátokat és ismerősöket vár
nak szeretettel.

A  Keveházi lelkészházaspár új címe 
augusztus 1-től: 9730 Kőszeg Malom
árok u. 23. Telefon: (94) 361-943.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája július 30-án: Imád
kozzunk a Mécses lelkiség követőiért, 
hogy kitartóan imádkozzanak a megve- 
tettekért és példaképül szolgálhassa
nak környezetükben!

50 éves, 170 cm magas, városi lelkész 
megismerkedne hívő és kedves megjelenésű 
hölggyel. Fényképes választ .Ajándék” jel
igére kérjük a kiadóba.

Október elején Erdélybe, Fekete-tói vá
sárra utazó csoporthoz csatlakoznék. Hor
váth Ferenc diakónus lelkész, 9561 Nagysi- 
monyi Kossuth u. 1.

Szabadegyházak összefogása
Evangéliumi Szabadegyházak 

Szövetsége elnevezéssel alakult 
meg hét magyarországi szabad- 
egyház összefogásával az a szö
vetség, mely céljául tűzte ki ér
dekeik védelmét és közös sajá
tosságaik m egism ertetését. A 
megalakulás után tartott sajtótá
jékoztatón Győri Kornél, a Ma
gyarországi Baptista Egyház fő
titkára, a szövetség megválasz
tott elnöke kijelentette, hogy „ez 
a szövetség a lelkiismereti és val
lásszabadságról vallott felfogá
sunkkal összhangban nem irányul 
senki ellen. M űködését az a tény 
indokolja, hogy a magyarországi 
szabadegyházak létét tudatosítsa 
és ezáltal hozzásegítse őket ahhoz, 
hogy a vallásszabadság lehetősé
gével az egyházak egyenlőségének 
jegyében élhessenek. ”

Az alapító szabadegyházak a 
következők: Élő Isten Gyülekeze
te, Evangéliumi Pünkösdi Közös

ség, Evangéliumi Szabad Eklézsia, 
Isten Egyháza, Magyarországi 
Baptista Égyház, Magyarországi 
Metodista Egyház, Őskeresztyén 
Apostoli Egyház.

A szövetség nyitott más szabad- 
egyházak befogadására is, nem 
szorgalmazza tagjai között a hit
életi együttműködést és a résztve
vő felekezetek szabadon döntenek 
arról, hogy másokkal milyen alkal
mi vagy tartós istentiszteleti közös
ségben vesznek részt. (Pl. a Ma
gyarországi Egyházak Ökumeni
kus Ihnácsa.)

Hitelvi alapjuk: bibliai alapon 
nyugvó trinitárius hitvallás, hitval
ló gyülekezeti tagságra épülő egy
házszervezet, a felsőbbség vagy 
más politikai és gazdasági hata
lomtól való függetlenség.

A szövetség alelnöke D. Hecker 
Frigyes metodista szuperintendens 
lett.

MEGJELENT 
KARNER KÁROLY: 

MÁTÉ EVANGÉLIUMA 
Fordítás és magyarázat 

Az 1935-ben megjelent könyv 
reprint kiadása 

Kapható:
Bp. Deák téri Lelkészi Hivatal

„A badacsonytomaji Protestáns Imaház 
vendégszobája 2-3 fő részére kiadó. Ér
deklődni Nagy Eörsnéí lehet. Ibi.: 87/331- 
221. Levélcím: 8261 Badacsony, Kossuth 
u. 64.”

Népszerű Egyháztörténeti Sorozat 
1. füzete je len t meg. Kinczler Irén: A 
Fekete K olostor K örtefája című 
füzet 65 F t-é rt kapható  a Sajtó- 
osztályon.

Értesítjük Olvasóinkat, hogy az 
Evangélikus Országos Könyvtár 
(Budapest, Üllői út 24.) júliusban még 
a szokott rendben nyitva tart, augusz
tusban zárva lesz.

A teológia könyvtára (Budapest, 
Rózsavölgyi köz 3.) júliusban 9-16 óra 
között lesz nyitva, augusztusban ked
denként, 9-13 óra között ügyeletet 
tart.

HAZASSAGKÖTES 
Selmeczi L^jos Péter teológus hall

gató és Fazekas Andrea Éva óvónő
hitoktató házasságukra Isten áldását a 
kispesti evangélikus templomban 
kérték július 1-én. A szolgálatot az

E v a n g é l i k u s
E l e t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLOS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői 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.
(95004Q/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
egész évre 3560 Ft (30 USD) 
légipostával: 4000 Ft (35 USD) 
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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_____________Az emberiségnek hirtelen
szörnyűségesen megnövekedett a teste,
________________de kicsi maradt a lelke

Bergson

■

Amire emlékezünk, 50 éve tör
tént. 1945. augusztus 6-án 8.15 óra
kor egy amerikai bombázó kioldot
ta az első atombombát Hirosima fe
lett. Három nappal később Naga
szaki felett ismételték meg a bom
bázást. Az első esetben 80 000, 
utóbbinál 35 000 ember pillanatok 
alatt halott volt. De feljegyzések 
szerint a két bombázás következté
ben 200 000 ember jutott előbb- 
utóbb kínos halálra és orvosok még 
pia is vizsgálják, milyen utóhatása 
van a túlélők utódaiban e két nuk
leáris tragédiának.

Mi volt a cél?
Sokan feleslegesnek tartják e 

kérdést ma már feltenni. Pedig a jö
vőre nézve nagyon fontos az erre 
adott válasz. Két város lakóinak 
tervszerű kiirtása -  ez értelmetlen, 
gálád dolog. A japán katonai erő 
földre teperése -  en e  vonatkozólag 
történetírók dokumentumokból ki
derítették, hogy a japán katonai ve
zetés már kész volt a kapitulációra. 
Tárgyalások folytak, melyek a leg
fontosabbnak tartott dologban 
eredményesek voltak -  ti. a japá
nok megtarthatták császárukat, 
akit istenként tiszteltek. Az ameri
kaiak ennél többet értek el: féle
lembe és rettegésbe került az egész 
embervilág, eluralkodott a rettenet 
az emberiségen: elkezdődött az 
atomkorszak. De nem annak jóté
kony tudományos hatásával, ha
nem pusztító, világot elpusztító ha
tásával került szembe az emberiség.

Még ötven év múltán is találgat
ják, vajon nem a szovjet szövetsé
gesnek szánt figyelmeztetés volt-e 
a cél? A kémiai akció-reakció tör
vénye itt is bevált. 1949-ben a szov-

MEMENTO
jetek, 1952-ben az angolok, 1960- 
ban a franciák, sőt 1964-ben a kí
naiak végeztek kísérleti robbantást 
és az eredmény a világ nukleáris 
fegyverkészletének hirtelen szapo
rodása lett. Ma már annyi a felhal
mozódott bomba, mely különböző 
számítások szerint többszörösen 
elég a teremtett világ elpusztításá
ra. De minek a többszörös? Az el
ső után már nincs szükség további
ra. Nem is akadna ember, aki azo
kat elindítsa.

Az idősebb generáció emlékezik 
arra, mennyi erőfeszítésbe került, 
hogy diplomáciai úton létrehozza
nak ún. „atomcsendet” és azt min
den atomhatalom elismeije. Hogy 
ez mennyire „csend”, azt éppen 
napjainkban is tapasztalhatjuk. 
Most, az ötvenedik évfordulón, 
amikor iszonyodva emlékezik a vi
lág arra az elsőre -  és reméljük, 
utolsóra(!) -  a francia elnök jelen
tett be kísérleti atombomba-rob
bantást a Csendes-óceáni szigetvi
lágban.

Emlékezünk a mai napon, de 
még mindig nem teljesen felszaba
dultan. Amerikában és Oroszor
szágban -  és ki tudja, még hol, 
merre a világon(?) -  elsilózott 
nukleáris robbanófejek százai, ez
rei maradtak helyükön és hogy 
ezek ott maradjanak és ne ártsa
nak, politikai egyensúlyozások 
eredményességének lehetnek kö
vetkezményei. Időnként olvasunk 
arról is, hogy bombakészítéshez al
kalmas nukleáris hasadó anyago
kat csempésznek egyik országból a 
másikba -  hazánkon keresztül is. 
A  „háború szelleme” mellett a 
„pénz szerelme” is odaszegődött

ehhez a témához. Még a megfertő- 
ződés veszélye sem számít a meg
gazdagodás kísértésével szemben.

Emlékezünk! De mit tehetünk, 
keresztyének? Az első és legfonto
sabb, ami hitünkből következik, 
hogy imádkozunk! Jézus a gazdag 
ifjú eseténél az üdvösségünkkel 
kapcsolatosan mondja: „ami lehe
tetlen az embereknek, az Istennek 
lehetséges”. Bizonyára minden 
dolgunkra áll Jézus ígérete. Ezért 
meg ne restüljünk az imádságban. 
Egyedül Isten fékezheti meg a go
noszt, hiszen Jézusban már legyőz
te, áll a kereszt és a gonosz minden 
hatalma megtörik rajta. Imádkoz
zunk -  ne csak augusztus 6-án -, 
egyéni és közösségi imádságaink
ban a gonosz hatalmának megtö
réséért, e pusztító veszedelem ré
mének végleges eloszlatásáért.

A másik, amit lelkiismeretünk 
szerint megtehetünk, hogy tilta
kozzunk! Ezt teszik ma szerte a vi
lágon hívő és nem hívő emberek, 
csoportok, egyházak és nem ke
resztyén vallási közösségek. Csat
lakozzunk hozzájuk. Ne csak az le
gyen tiltakozásunk tárgya, hogy ne 
robbantsanak újat, ne kísérletez
zenek, de azt is követeljük, hogy a 
már meglevőket is semmisítsék 
meg. Nem kell kísérlet és nem 
akarunk puskaporos hordón (nuk
leáris tölteteken) élni! Van a ke
resztyén embernek erre is mandá
tuma, ha 5Móz 30,19 versére gon
dolunk: „élőtökbe adtam az életet és 
a halált, az áldást és az átkot. Vá
laszd hát az életet, hogy élhess te és 
utódaid is!” Nemcsak rólunk, gyer
mekeinkről, unokáinkról, életről 
és halálról van szó!

Amit csak kértek, megadja az Isten
LELKÉSZIKTATÁS CINKOTÁN

A TARTALOMBÓL “
LELKÉSZAVATÁSOK AZ ÉSZAKI 

EGYHÁZKERÜLETBEN

SAREPTÁBAN A SZENTLÉLEK 
ÚJ „ERŐMŰVE” KÉSZÜLT EL

GONDOLKODJUNK DOLGAINKON

ISKOLÁINK AZ ELMÚLT 
TANÉVBEN

Gimnáziumaink eredményes tanévet fejeztek be jú
niusban. Olvasóink tájékoztatására hat kérdést tet
tünk fel az iskolák vezetőinek és ezeket adjuk közre 
egymás utáni számokban.

A hat kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanév

ről.
2. Mi teszi az iskolát egyházi iskolává?
3. Mi okozott gondot vagy nehézséget a tanév fo

lyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jelle

mezték a tanév munkáját?
5. Mi a gimnázium profilja? Hány osztály van, tago

zatos oktatás folyik-e és milyen szakon?
6. Van-e kollégium és milyen a telítettsége? 

(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a 
kérdés sorszámát tüntetjük fel.)

1. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 
és Kollégium 190 éves múltra tekint vissza. Az intéz
ményt a Tolna-Baranya-Somogyi Evangélikus Egyház
megye alapította 1806-ban Sárszentlőrincen, 1870-től 
Bonyhádon működik. Az iskola jelenlegi épületében, 
mely 1908-ban épült, nyolcosztályos gimnázium műkö
dött.

Az 1948-ban államosított gimnázium 1992. augusztus 
1-től a Magyarországi Evangélikus Egyház fennhatósága 
alá tartozik. Jelenleg 15 osztályban 430 diák tanul.

2. Az iskola nagyon sajátos helyzetben van. Beiskolá
zási körzetünkben viszonylag kevés evangélikus vallású 
él. Ha csak evangélikus vallású tanulót szeretnénk felven
ni, nagy gondjaink lennének. Az evangélikus tanulók lét
száma az iskola létszámának 10-12%-át teszi ki. Az evan
gélikus ill. egyházi jelleg a következőkben nyüvánul meg. 
Az evangélikus tanulóknak a hitoktatás kötelező. Az in
tézmény a más felekezetűeknek megszervezi a hitokta
tást. (Jellemzően katolikus.) A hitoktatásra nem járók
nak kötelezően választaniuk kell a vallástörténeti, biblia
ismereti, kultúrtörténeti fakultációk közül. Évente egy 
csendesnapot tartunk. 1994 októberében Bonyhádon 
szerveztük a négynapos Evangélikus Gimnáziumok Or
szágos Ihlálkozóját.

3. Legnagyobb gond a tanárutánpótlás, elsősorban az 
idegennyelv-szakosok hiánya. Egy vidéki kisváros nem 
csábító alternatíva a végzettek számára, főleg, ha nincs 
szolgálati lakás.

Kis gondjainkat megoldjuk, nagy gondjaink, nehézsé
geink egyelőre nincsenek.

Hirosima látképe az atomtámadás után 
1945 augusztusában

BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR 
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM

Válaszol: Sántha Lászlóné igazgató

4. Örömeink:
-  elkészült a gimnázium épületének tatarozása
-  épül a kollégium új, modem szárnya
-  diákjaink nagy számban indulnak a különböző tanul

mányi versenyeken, s szép eredményekkel gazdagítják is
kolánk jó hímevét.

-  legkiemelkedőbb eredmények -  országos helyezések 
Ehreth Imre -  matematika OKTV 3. hely
Bauer Viktória -  német OKTV 8. hely 
Hartmann Miklós -  Arany Dániel Mat. verseny 2. díj 
Nemes Tihamér Számítástechnikai verseny 2. díj 
Szabó Gábor -  Szőkefalvi mat. verseny 1.
Bárány Judit -  Implom J. helyesírási verseny 6. hely 
Európa 2000 tört. verseny (Solti Judit, Szabó Zsuzsan
na, Váncsa Zsuzsanna) 5. hely 
Dománszky Péter -  földrajz levelezőverseny 1. hely 
"Bábért A ttila  -  országos diákolimpia 2. hely
5. A négyosztályos struktúrában a speciális tantervű 

németes és a természettudományos osztály jelentik fő 
profiljainkat.

Ihnulóink nagy számban szereznek közép- és felső fo
kú nyelvvizsgát. A természettudományos tárgyak (mate
matika, fizika, biológia, kémia) versenyeredményei na
gyon jók, a továbbtanulási felvételi százalék magas.

Az evangélikus gimnáziumok közül egyedül 
Bonyhgdon van hatosztályos képzés. Ebben a struktúrá
ban évfolyamonként (most már 4) 1 osztályunk működik, 
fele kéttannyelvű németes, fele emeltszintű matematikai 
képzésben részesül.

6. A gimnáziumhoz kollégium is tartozik, közös igaz
gatású intézményként. Jelenlegi kollégiumi épületünk 
1934-ben épült, elavult. Most épül az új, modem kollé
giumi szárny, mely 90-120 diák befogadására lesz képes. 
Terveink szerint az 1996/97-es tanévben már az új épület
ben lakhatnának diákjaink modem, barátságos körülmé
nyek között.

K özel három száz éve hangzik a cinkotai evan
gélikus gyülekezetben  Isten  igéje. Volt idő, am i
kor Pest evangélikus n ép e is itt talált lelki o tt
hont. Itt figyelhetett a tiszta evangélium ra.

A  néhány éve teljesen  felújított, eredeti szép
ségéb en  tündöklő középkori tem plom ban R oga- 
te  vasárnapján lelkésziktatásra gyűlt össze Cin- 
kota népe, valam int a m aglódi gyülekezet szép  
szám ú küldöttsége, a pesti gyülekezetek  küldöt
tei, lelkészei, rokonság é s  barátok.

E zen  a vasárnapon iktatta b e  S z i r m a i  Z o l t á n ,  
a Pesti E gyházm egye esp erese  B l a t n i c z k y  J á n o s

volt m aglódi lelkészt hivatalába. Elődje -  S z a la y  

T a m á s  -  tábori lelkészi, püspökhelyettesi megbí
zatása m iatt m ondott le  tizennyolc évi szolgálat 
után, hogy országos jelentőségű szolgálatot vé
gezhessen . A  gyülekezet nem  ism eretlenül vá
lasztotta m eg  Blatniczky Jánost jelentős szava
zattöbbséggel. Nagyapja, édesapja is a gyüleke
zet le lk észe volt évtizedeken keresztül. Itt nőtt 
fel, innen  indult a teológiára, s édesapja m ellett 
segéd le lk észk én t is szolgált. N em  véletlenül 
hangzott e l tehát az esperes igehirdetésében és 
több köszöntőben  is, hogy haza érkezett.

T öbb m int harminc luther-kabátos lelkész kí
sérte a beiktatandót a zsúfolásig m egtöltött 
tem plom ba.

A z  iktatást végző esperes lK ir 8,28 és követ
kező  versei alapján hirdette Isten igéjét. Igehir
d etése  kötődött R ogate vasárnapjához, valamint 
ahhoz a tényhez is, hogy az esperes is nagyon 
k özel áll a beiktatandó lelkész családjához, a 
cinkotai, m átyásföldi gyülekezethez, hiszen itt 
kapott olyan indíttatást gyermekkorában, mely a 
lelkészi pályára segítette.

H árom  kérés hangzott az igehirdetésben:
„ N é z z  n y i t o t t  s z e m m e l  é j j e l  é s  n a p p a l  e r r e  a  h á z 

r a ”. -  „ I s te n , lá s s  b e le  é le tü n k b e ! ” Isten az, aki 
vizsgálja múltunkat, jelenünket. Isten előtt nyi
tott könyv a lelkész és gyülekezetének élete  és 
szolgálata. Jó tehát, ha előtte vizsgálunk meg 
m indent. „ H a j l í t s d  I s t e n  s z í v ü n k e t  t e h o z z á d ! ” 
Ő vele leh et járni!

A  harm adik könyörgés: L e g y e n  v e lü n k  I s te n ,  

h o g y  a z  Ő  ú t ja in  j á r h a s s u n k  M inden lelkész és 
gyülekezet könyörgő im ádsága csak ez lehet. Is
ten  velünk léteiével valósítható az Ő  útján való 
járás. S ok  feladat vár az új lelkészre a gyüleke
zet fiataljai és id ősei között. A  szolgálatokat 
csak Isten  útján járva leh et és érdem es végezni.

(Folytatás a 3. oldalon)

B U D A P E S T I  K O L L O K V I U M
A Nemzetközi Keresztyén Zsi

dó Tknács július 9-13. között Bu
dapesten tartotta konferenciáját a 
fenti néven. A világ minden tájáról 
mintegy 250 résztvevő között fiata
lok és idősek, nők és férfiak, pa
pok és vüágiak beszélték meg a fő
témát: „Hogyan beszéljünk ma Is
tenről?”

A témát több oldalról közelítet
ték meg. Figyelemmel voltak a volt 
szocialista országok tagjaira, ahol 
zsidók és keresztyének egyaránt 
elszakíttattak tradícióik élő forrá
sától. Vissza a forráshoz! Felmér
ték a náci és kommunista uralom 
pusztításait, melyek alapvető em
beri értékeket érintettek. A tech
nika és tudomány minden áldásos 
fejlődése mellett is együtt jár eti
kai és spirituális értékek elsorva
dásával, segíti az önzést, a fogyasz
tói szemlélet kialakulását és az er
kölcsi közömbösséget. A szegé
nyek és gazdagok közötti szakadék 
veszélyezteti a világ igazságos, 
egészséges és békés fejlődését.

A  Teológiai bizottság irata alap

ján tárgyaltak arról: „Zsidók és ke
resztyének keresik a közös vallási 
alapokat egy jobb világ érdeké
ben”, és megállapították, hogy a 
zsidók és keresztyének minden kö
zöttük lévő különbözőség ellenére 
egyaránt magukénak vallják a hé
ber Szentírást, azt közös örökség
nek tekintik, ezen alapul Istenről, 
az emberiségről és a világról val
lott felfogásuk, mely egy különle
ges értékrendet hozott létre.

Útmutatást nyújtottak a felelős
ség gyakorlására és arra nézve is, 
hogy a felnövekvő nemzedéknek 
hogyan adják át ezeket az értékeket, 
hogy az nekik is indíttatást jelentsen.

Kérdésre válaszolva Sigmund 
Sternberg, a Végrehajtó Bizottság 
elnöke elmondta, hogy két aktuá
lis ok indította őket a konferencia 
megrendezésére, az ateizmus és a 
szekularizáció jelenléte. Ezért hir
detik: Vissza a Bibliához! Rendez
tek ifjúsági és külön női konferen
ciát is. Két fontos bejelentés is el
hangzott: Magyar kézikönyv készül 
Komoróczy Géza professzor szer

kesztésében: Hogyan tanítsuk a 
zsidó történelmet európai össze
függésben? címmel. A  másik az 
Abrahám fórum  elindítása, mely az 
iszlámmal való viszony ápolásához 
segít hozzá.

A református Kálvin Kiadó erre 
az alkalomra hozta ki válogatott 
tanulmányokat tartalmazó köny
vét Örök szövetség címmel. A  neu
ralgikus pontok teológiai megvüá- 
gítását segítik az írások, és segíteni 
akar állásfoglalásunkban.

tszm

A MEZŐBERÉNY I. kerületi Evangélikus Egyházközség augusztus 
12-13-án ünnepli megalakulásának 250. évfordulóját.
Augusztus 12-én, szombaton du. 3 órakor úrvacsorái istentisztelet, 
este 6 órakor hangverseny a münsingeni fúvósok szolgálatával. 
Augusztus 13-án, vasárnap de. 9 órakor térzene. 10 órakor ünnepi 
istentisztelet, igét hirdet dr. Harmati Béla püspök.
Du. 3 órakor ünnepi találkozás, köszöntések.
Este 8 órakor ünnepség a várossal együtt a helyi Művelődési Házban. 
Az ünnepségre szeretettel hívnak és várnak minden elszármazottat és 
érdeklődőt.
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BÍRTÁL A N  FE R E N C

A törpékben az 
a rendes

Egy gyerek, ha m egnő, 
m indent elfelejt a m agas
ban.
A törpékben pont az a ren
des,
hogy nem  akarnak elfelej
teni.
Aztán, ha m egöregszik az 
ember,
begörbíti a hátát,
úgy próbál újra kicsi lenni.
De az m ár nem az igazi.

O LIV ÉR  ÉS A  JÓISTEN FE R I BÁ C SI JÁTÉKAI

Olivér meggondolja 
a dolgot

A fészer tetejéről jégcsapok csüngnek. Fehéren 
csillognak, és csaknem átlátszó a hegyük. Úgy néznek 
ki, mintha csilingelni tudnának, és falóban meg is 
csendülnek, ha valaki egészen finoman megpöccinti 
őket a körme hegyével. Olivér is megpöcköli ujja he
gyével az egyiket. A jégcsap letörik, lepottyan, és 
csörrenve fröccsen szét a földön.

Olivér megilletődötten néz. Mintha csak benne 
visszhangozna a csörrenés. Olivér figyel.

„Mintha egy visszhang lenne belül”, mondja.
Két varjú civakodik egy almacsumán. Érkezik egy 

harmadik is, és éles csőrével elkergeti a másik kettőt.
„Aú, de fáj, aú de fáj”, érzi Olivér valahol belül. 

„Egy visszhang van bennem”, riad meg Olivér.
A szemközti szánkópályán egy kisgyerek sírogat. 

Talán fázik, vagy a bátyja túl gyorsan megy, vagy ő sze
retne végre egyszer a kormányos lenni, csak a többiek 
nem engedik.

Olivér figyel, és valahol mélyen azt hallja, hogy ő is 
együtt sír a gyerekkel.

„Te, Jóisten”, mondja Olivér, „Kérlek, vedd el ezt 
tőlem!”

„Azt, amit te visszhangnak nevezel?” kérdi a Jóis
ten.

„Igen. Kérlek!” könyörög Olivér.
„Gondolkodj még el ezen egy kicsit”, mondja a Jó

isten.
„Ha gondolod, ám legyen”, mondja Olivér.
Bemegy anyához a konyhába. Anyának csak úgy 

sugárzik az arca a boldogságtól. „Még soha nem sike
rült ilyen remekül az almáspite”, mondja. „Tessék, 
kóstold csak meg!”

Olivér mélyen a gyomrában érzi a nevetést, és egy
ből melegség és öröm árasztja el, még mielőtt bekap
ná az első falat pitét. Apa is megkóstolja a süteményt.

„Mmm”, mondja anyának, „te vagy a kedvenc sza
kácsnőm”, és odahajol, hogy megpuszilja.

„Mmm”, szólal meg belül Olivérben a hang, mint 
egy jóllakott cica, amelyik dorombol, és ott a puszi is, 
amit apa adott anyának.

„Jóisten”, kérdi Olivér este az ágyban, „én választ
hatom meg, hogy mikor akarom és mikor nem aka
rom a visszhangot?”

Azután elcsendesedik, egészen csendben marad, 
hogy hallja, amit a Jóisten válaszol.

„Nem választhatsz”, mondja a Jóisten. „Vagy min
denhol megszólal, vagy annyira betakarod, hogy so
sem hallatszik a hangja.”

.Akkor szóljon mindig, kérlek”, mondja Olivér. 
„Meggondoltam a dolgot.”

K a k u k k t o j á s

A háromból itt a második forduló! Összetartozó 
dolgok között kell rábukkanni arra az egyre, ami nem 
tartozik közéjük. Meg kell találnotok négy dologból, 
hogy melyik az, amelyik nem illik a másik három kö
zé. Az köti össze a három másikat, hogy mindhárom 
egyazon bibliai történetben szerepel. Segítségül el
árulom, hogy evangéliumi történetekről van szó! Be
küldendő hétről hétre a kakukktojás, vagyis az a ne
gyedik szó, amely nem illik a másik három közé. Ám 
ez még nem minden!

A kakukktojások alapján ugyanis rá lehet bukkanni 
egy olyan történetre, melyből a három hét folyamán 
megtalált „kakukktojás-szavakat” vettem. Ez a förté- 
net -  annyit elárulok -  Máté evangéliumában találha
tó. (Márknál és Lukácsnál is olvashatjuk, de a leg
könnyebben Máténál ismerhettek rá.) A  plusz törté
net kitalálásáért annál több pont jár, minél hamarabb 
bukkantatok rá. Lássuk most a négyest, melyből az 
egyik kakukktojás. De melyik? A megfejtést legyetek 
szívesek keddig postára adni!

JEREMIÁS ILLÉS

MÓZES PÉTER

H u m o rzsá k
Gusztit a papája elviszi a Szentföldre. Am ikor a Ge- 

nezáret-tóhoz érnek, kiderül, hogy csak fejenként tíz dol
lárért lehet átkelni rajta.

-  Látod, apa! -  háborodik fe l a gyerek, -  ezért járt Jé
zus gyalog a vízen.

*

A vasárnapi istentisztelet után a férj otthon az újság
ba temetkezik. Felesége szeretné tudni, mi történt a 
templomban:

-  Ki prédikált?
- A  lelkész.
-  Jól prédikált?
-A ha .
-  És miről?
- A  bűnről.
-  Mit mondott róla?
-  Ellenezte.

A gyerm ekrovat készítői s táb ján ak  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u . 359.

Aquileiától Aquincumig -  a borostyán útján
A  Budapesti Történeti M úzeum  Aquincumi 

M úzeuma és az U dinei Városi M úzeumok ko
rábbi együttm űködésük folytatásaként rendez
ték m eg az Aquincum  kiállítást és tanácskozást 
a Budavári Palotában. A  kiállítás abba a korba 
vezet vissza, amikor Pannónia a római biroda
lom  meghatározó része volt s ez  az ötévszázados 
kapcsolat -  különösen kulturális életünkben - ,  
m a is érezteti hatását. Észak-Itália m űvészete 
mindig vonzotta a magyarokat, és ezt erősítették  
a hazai kutatások is, m elyek a római kori 
Aquileia és Aquincum  között fennálló együtt
működést je len leg  is igyekeznek mindjobban ki
építeni. „Ébben a kapcsolatban van szerepe egy 
jelentéktelennek tűnő, apró kis tárgynak, anyag
nak, a nagy értékűvé váló borostyánnak” -  
m ondta a sajtókonferenciát v eze tő  Giuseppe 
M anica, a Magyarországi O lasz Kultúrintézet 
igazgatója.

A  Borostyán út az Északi-tenger és a D una  
között élő  germán népcsoportok életéb en  a ke
reskedelm en kívül a néphagyom ányok, a nép
szokások m egism erését, átadását is je len tette. 
M indehhez szükséges volt a viszonylagos béke, 
hogy a Balti állam októl, az Északi-tenger part
ján gyűjtött nyers borostyánkő Aquileiába jus
son, ahol kitűnő ötvösök alakították m űvészi ér
tékké, s mint drága ékszerek keltek  útra a távo
li piacokra. E hhez term észetesen kockázatm en
tes övezetre volt szükség az Adriai-tengertől az 
A lpoktól északra fekvő területekig és -  nem  
utolsósorban -  nyugalmas politikai állapotokra  
belföldön. E zért is em lítették a Borostyán utat a 
„béke ú tjának”.

A  kiállítás a bem utatott tárgyakkal, k ép ek 
kel a róm ai életform át is m egvilágítja. A  helyi 
ipar kialakulásától az A quincum ban lé tesíte tt  
helyi m űhelyekig úgy, hogy m esterek  és  tanít
ványaik költöztek  az új terü letekre, ahol már 
pannóniai kézm űvesek kapcsolódtak  a m eg
munkálásba. A  ké t város róm ai kori történeté
nek, kapcsolatának m egism erését a kiá llíto tt fe l
becsülhetetlen értékű tárgyak m ellett kitűnően  
összeállított, szerkesztett, szép kiadásban m egje
lent katalógus segíti.

M egállapítható, hogy a kiállítást kom oly tudo
mányos felkészülés előzte m eg, m elyhez, mint 
az ókorban, szükséges volt, hogy Lengyelország, 
Csehország, Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, M a
gyarország és Olaszország között a kutatáshoz 
átjárható határok legyenek. A z  olasz-m agyar  
együttm űködést bizonyító, m essze a múltba ve
zető  kiállítást -  az U dinei V árosi M úzeum ok, a 
Friuli-Venezia Giulia tartom ány és Aquincum  
közös értékei m ellett -  igen érthetővé, világossá  
tette a látogatók számára a kiállítóhelyiség bejá
ratánál elhelyezett, színes, korabeli térkép a híres
neves „Borostyán ú t”-ról. (E  sorok írása közben  
arra gondoltam , vajon az O lasz Kultúrintézet -  
sok kitűnő előadás, író-olvasó találkozás létre
hozója -  nem  kezdem ényezhetné a „Borostyán  
ú t” közelebbi m egism erését egy szerény, önkölt
séges társasutazás formájában a szakm abeliek  
részére?)

A  kiállítás a Budavári Palota E  épületében , a 
B udapesti T örténeti M úzeum ban szeptem ber 6- 
ig tekin thető  meg.

Schelken P álm a

F I A T A L

AZ IMA FELFEDEZÉSE:

Amikor eljön a Te országod
Amikor eljön a Te országod, olyan lesz a vüág, 
amilyennek Tfe szeretnéd.
Olyan lesz, mint egy álom:
Az ajtók és ablakok tárva lesznek.
A félelem elszáll, mint egy léggömb.
Valaki nevetni kezd, s a nevetés átragad a többiek
re.
Valaki táncra perdül az utca közepén.
A gyerekek átadják furulyáikat a rendőröknek, 
fültépő sípszót nem hallani többé.
Az utcaseprő az orrán egyensúlyozza seprőjét.
Az aszfalt repedései között virágok ütik fel fejüket, 
s az utcák csendesek lesznek.
Az autók garázsban maradnak.
Jó helyen vannak otthon.
Lehet velük játszani, be lehet őket festeni, 
vagy jók lesznek virágtartónak.
Az emberek időt szakítanak egymásra. 
Mindenkinek sok-sok ideje lesz: 
az apák ráérnek bújócskázni, 
az anyák ráérnek malomjátékot játszani.
Mindenütt csak idő lesz. 
így lesz, ha eljön Isten Országa.
Eljön a Te Országod, Istenem? Eljössz?
Talán már itt is van: 
a tanárban, aki rám figyel, 
édesanyámban, aki elviseli hibáimat, 
a pajtásomban, aki megjavítja a játékomat, 
az öreg néniben, aki örül, ha bevásárolok neki.

(J. Osterwalder)

A Te Országod -  eljön és már el is jött. Jövő és je
len egyszerre. Müyen furcsa! És müyen jó is ez így! 
Sokat gondolkodom, vajon milyen is lesz? Ihlán 
olyan, mint ebben a gyermek-felnőtt imádságban? Ta
lán. Nem tudom. De azt hiszem, valami ilyesmi: csu
pa öröm, természetesség, egyszerűség. A  Te Országod 
-  ugye, nem haragszol, Uram, ha képzeletem szár
nyán röpülve próbálom megérteni a megérthetetlent, 
felfogni a felfoghatatlant, elémrajzolni a kitalálhatat- 
lant? Ugye, nem baj, ha ilyen emberinek képzelem, 
ilyen vidámnak, derűsnek, mint amüyen Te is vagy va
lójában: az öröm Istene. Annyi itt nálunk a gond, baj, 
siránkozás. Annyi a közöny, közömbösség, egyhangú
ság. Szürke, egykedvű emberek poroszkálnak szürke 
lakótelepek között. Lehajtott fejjel már csak a cipő 
orrát bámulják, régóta nem néztek már fölfelé. Az 
égen futkározó bárányfelhőkre, a szálló madarakra, 
az akrobata tetőfedőre, a teleholdra, a fecskefészekre' 
az eresz alatt, egy barát ablakára a bérház második 
emeletén, baloldalt, a diófa ágán egy lábával kalimpá
ló kisfiúra.

A  Te országod -  eljön és már itt is van. Te mondtad. 
Vajon észreveszem, ma, most, itt? Mosolygós arcú 
emberekben, akik fölfelé tudnak nézni, emberekben, 
akik nem csinálnak semmi különlegeset, csak teszik a 
dolgukat: szeretnek. Vajon észreveszik mások a Te or
szágod kis darabkáját bennem is? szavamban, derűm
ben, tetteimben? Vajon én tudok felfelé nézni, 
Uram?

Még nem megy igazán, de szeretném, nagyon! Ta
níts meg kérlek örülni és örömöt osztani, nézni és 
meglátni, elképzelni és megvalósítani, Országodat 
várni, és Országod építeni -  itt és most, ahol élek!

V.GY.

O  K  N  A  K i

ÖRVENDEZŐ ZSOLTÁR:
Mily boldog az, ki benne él a Mában, 
ebben a sokarcú, fejlődő világban, 
mint bárki más, -  de nem belőle él! 
Boldog, ki mindent magáénak érez, 
és úgy járul hozzá a közös egészhez, 
mint fa lombjához az élő levél!
Boldog, ki alkot, és csak jót akar: 
játszik az élet sok javaival, 
játszik örömmel, -  ám szíve pihen 
az Áldott Úrnál, békességesen!
Boldog, ki mély és tiszta, mint a Tó, 
és úgy, ahogyan abban látható 
a boltozott menny rezgő csillaga, 
vagy a Badacsony fésült oldala, 
s a jegenyék, a borzolt nádsűrű,
-  mi rajta ing, de nem merül bele, 
így ő az élet változásait, 
a rebbenő kis perceket, s amit 
az évek hoznak és a múltba hull, 
nem hagyja mélyre hatni, mert 
mint minden szabad-szívűek, 
a maradandót kapta távlatul 
az elmúlók helyett!

(Szent-Gály Kata)

Olvastam valahol:
,A- kisgyerek azt kérdezi: miért? A  nagyobb: mikor? A  

felnőtt: minek? A z öreg: meddig?A vén: micsodát?” Ta
láló, nem igaz? Kicsit elgondolkoztam: én most hol tar
tok? A zt hiszem, valahol a mikor és m inek között. Tény
leg sokszor teszek fe l ilyen kérdéseket! Talán te is. Jó, 
hogy kérdezhetünk És hogy van válasz is a legtöbb kér
désre. Csak ki kell várni, nem jön mindjárt. Kérdezünk: 
egymástól, önmagunktól, Istentől. Kérdeznek engem is 
mások, saját magam, Isten. Milyen válaszra várunk, és 
milyen választ adunk? Kitérőt, őszintét, homályosat 
vagy nyíltat? Rajtam m úlik És a felelősség is rajtam 
van. Kérdezek és válaszolok Kérdezhetek és válaszolha
tok! Miért, mikor, m inek meddig micsodát? Ezek a 
kérdések felölelik az életemet. És az ezekre adott vála
szok is, hiszen rólam, nekem szólnak Vezetnek, segíte
nek. Őrá m utatnak Kérdések és válaszok: én, te, m i -  
vajon megértjük-e már, az imádság is ilyen?

KONCERT
A  B U D A P E S T I E V A N G É L IK U S  

G IM N Á Z IU M  E G Y Ü T T E S E

BEATLES, BEE-GEES, 
FONOGRÁF, ILLÉS

szám okat játszik  
1995. augusztus 11-én, pénteken ,

20  órakor a
G Y U L A I S Z Á Z É V E S  C U K R Á S Z D A  

udvarán.
Z enészek:

F IA L A  B A L Á Z S: zongora, én ek  
F IA L A  PÉ T E R : gitár, én ek  

F IA L A  Z O L T Á N : tam burin, én ek  
K A R Á D I M Á T Y Á S: djem be-dob, én ek  

K Ő S Z E G H Y  M IK LÓ S: basszusgitár  
H angm érnök: U itz  M iklós 

Producer: Szepesvári G ergely  
Jegyek (fe ln ő tt 100 Ft, 14 év  alatt: 50 Ft) 

a cukrászdában kaphatók.
(G yula, Erkel tér 1., tel.: 06-66-362 045)

Pulzus csellón
R itkán  előzi m eg  tö b b  évtizedes Vá

rak o zás  lem ezek  m eg je len ésé t. 
M sztyiszláv R o sztro p o vics, a  z e n e tö rté 
n e t legnagyobb csellistá inak  egyike, 
1927-ben szü le te tt B a k u b a n . 1950-ben 
m ár hazáján  kívül is k ész íte ttek  vele le 
m ezt: D v o rá k  G o rd o n ka versen yérő l, 
P rágában . C sak  e rrő l a  m űrő l azó ta  
négy ú jabb  fe lvéte lt készített. Egyvala
m ivel azonban  egyre csak várt: Jo h an n  
Sebastian  B a c h  h a t C se lló -szv itjé n e k  a 
felvételével. A z egyetlen  zené, am it 
o tth o n , m ag án ak  is já tszo tt. Csiszolt, 
f inom íto tt ra jta  évtizedeken  át, és nem  
tu d ta  rászánni m ag át já té k á n a k  m eg
ö rö k ítésére . V égül m eg tö rt a  jég: 1991 
m árc iusában  V ézela y M ária  M agdo lna  
tem p lo m áb an  fe lvette  B ach g o rd o n k a
szvitjeit. A z 1974 ó ta  F ranciaországban  
é lő  m űvészt a  tem p lo m b e lső  m in d en  
fe lesleges d ísz t n é lk ü lö ző  egyszerűsé
ge, sz igo rú  v o n a lv eze tése  és  a  b o lto 
za to k  r itm u sa  k ü lö n ö sk ép p en  em lé 
k e z te tte  B ach  z e n é jé re . A  lem ez  -  b o 
rító ján  S a lv ad o r D a li ra jzával a  csel
lózó  R osz tro p o v icsró l -  m o s t je le n t 
m eg.

B ach h a t szvitje a  go rd o n k a-iro d a
lom  alfája és óm egája. V égső egyszerű
ségükkel m essze tú lm u ta tn ak  ko rukon  
-  n em  véle tlen , hogy R osztropovics 
n em  barokk , h an em  ro m án  tem plom ot 
v á la sz to tt a  fe lv é te lek  sz ínhelyéü l. 
F ö ld k ö ze li és anyagszerű , ugyanakkor 
sza b a d o n  szá rn ya ló  és anya g ta la n  is ez  a  
hosszú idő re  e lfe le jte tt s csak  száza
dunkban , Pablo  C a sa ls e lőadásában  új
já szü le te tt m uzsika. T áncok . E m b er 
kezében  szó lalnak  m eg, a  hú ro k  zengé
se  fában  ö lt te s te t. A  zene és a  hang
szer ad ta  lehetőségekkel B ach h ih e te t

len  m ó d o n  tu d o tt élni: úgy érezzük, a  
kom pozíciók  g o ndo la ti és érzelm i k i
te rjed ésén ek  m in th a  n em  is len n én ek  
h a tá ra i. A  m ag áb a n  é n e k lő  cselló  
h an g ja  vég te lenség  é rz e té t kelti, a  zene  
asszociációs és hangu la ti gazdagsága 
m elle tt ro p p an t p arán y in ak  tű n ik  az 
egy szál in strum en tum .

A  felvétel leg m egdöbben tőbb  része 
szám om ra a  c -m o ll s z v it fran c ia  nyi
tány-form ában  ír t e lő já téka . Tfagiku- 
san  hasít a  té rb e  a  cselló  szava: egy p il
lan a t a la tt m egáll az idő  és kitisztul 
m inden . így  én  m ég  n em  h allo ttam  
g o rd o n k á t szólni. H á tb o rzo n g a tó , fé 
lelm etes és gyönyörű. R osztropovics a 
legapróbb  m o zzan a to k ra  is hangsúlyt 
helyez, a  p re lú d iu m  kristály tiszta hang
ja i m in d en t b e tö lten ek  s arányai m eg- 
b o n th a ta tlan n ak  látszanak . H ih e te tle n  
k ife jezőerő  re jlik  B ach  és R o sz tropo
vics ünnepélyes bevonulási zenéjében: 
rapszodikusnak  érezzü k  s a  K o l N id re i 
és a  S c h e lo m o  szívet tép ő  fájdalm át 
halljuk  ki belő le. A ztán  rövid időre  a 
legnagyobb békesség  á rad  R o sz tropo
vics hangszeréből. A z e lőadás egészen 
távoli asszociációt is éb resz t bennem : 
egy-egy p ü la n a tra  É d o u a rd  L a lo  C sel
ló versen yéb ő l a  h arm ad ik  té te l kezd e té 
nek  m ed ite rrán  d a lá ra  is em lékeztet. 
R osztropovicsnak a  leh e tő  legkülönfé
lébb  érzések et sikerü lt egyetlen  zenei 
g o n d o la tso rb a  sű r íten ie . K edvelem  
H ein rich  S c h iff felvételét is B ach szvit
je irő l. N ála  itt gyors és nyers lép ések et 
hallani. Já té k a  karak terességéhez  nem  
fé r  kétség , ám  R osztropovics ugyanezt 
a  zen é t m in th a  fe lem elte  vo lna s a  vi
lágegyetem  te ljes szélességében feszí
te t te  vo lna ki.

A  X II. századi tem p lo m b an  ta lá lko 
zik  m últ, je le n  és öröldcévalóság, a  fö l
di vüág és a  túlvüág. B ach cselló-szvit
je ib en  is. M irő l szólnak? T ulajdonkép
p en  sem m irő l -  és ugyanakkor m in 
denrő l. A  c-m oll szvit sa rabande-jában  
egyetlen  kettősfogás sincs: gyerm ekien  
egyszerű egyszólam ú m uzsika. R oszt- 
ropovicsot -  m eg tudn i a  k ísérőfüzetből
-  szívverésre em lék ez te ti. É rd em e s 
L eo n ard  B ern ste  in te  em lékeznünk  ez
zel kapcso la tban , aki M a h ler IX . S z im 
fó n iá já b a n  v é lte  fe lfedezn i a  súlyos 
szívbetegségben szenvedő zeneszerző  
sz ív v erésén ek  m eg rázó  áb rázo lásá t. 
R en d  -  rendellenesség . Egyetlen  csel
ló, egyetlen  szólam  -  M ah ler óriási ze
n ek ara , bonyolu lt pa rtitú rá ja . A z élet 
lü k te tésé  -  a  halál lük te tése . Nyflt idő -  
z á rt idő. H a  egészében  tek in tünk  m ind 
B ach, m ind  M ah ler é le tm űvére  -  ez az 
u to lsó  e llen té t m ár nem  is annyira e l
len té t. É s am úgy sem , hiszen a dolgok 
e llen té tü k e t is m agukban hordozzák.

A zo n  tö p re n g e k , v a jo n  ezek -e  
R osztropovics legsikerültebb e lőadásai 
a  h a t Bach-szvitről. Vagy o tth o n , gya
korlás közben, esetleg  hangversenyen, 
já r t  közelebb is az e lé rh e te tlen h ez?  A  
fo rm ák  és a ben n ü k  rejlő  érzelm ek 
egyensúlya, am it R osztropovics Bach 
szv itje iben  k e re se tt, a  véglegesség  
szin tjén  e lérhete tlen . R áta lá ln i és -  n é 
mi hullám zás k özepette  term észetesen
-  m ind közelebb ju tn i hozzá m ind
azonáltal lehet. C sak m egalkuvás nél
kül kell küzdeni, ahogyan R o sz tro p o 
vics is te t te  B ach negyvenkét tételével. 
A  világ egyik legjobb csellistája réges- 
rég  lem ezre  v eh ette  volna B ach szvit
jeit. M ár-m ár azt írtam : m in d en  to vá b 
b i n é lkü l. D e é p p en  ez  nem  igaz. A  m a
ga ha rcá t ki-ki m eg kell, hogy vívja.

Zay Balázs
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LELKÉSZAVATÁSOK AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBEN
BUDAPEST -  ZUGLÓ

1995. július 2-án délután külön
leges módon adott otthont Soly
már Mónika végzett teológiai hall
gató lelkésszé avatásának a zuglói 
templom. Egy a templomok sorá
ban, amelyekhez az avatandó élete 
kötődik, mégis kiemelkedik most 
már azzal, hogy az életre szóló el
hívás megpecsételésének színhelye 
éppen ez a templom lett.

Sokan érkeztek meg hálaadásra 
és áldáskérésre, hogy az indulás 
percében is imádkozó közösség 
vegye körül a lelkészjelöltet. Szá
mára különösen is otthonos at
moszféra uralkodott azzal, hogy a 
zuglói gyülekezet_gyermek- és ifjú
sági csoportjai is vele örültek ezen 
a napon. Solymár Mónika hat éve 
kapcsolódott be a gyülekezet éle
tébe, a teológiai tanulmányok 
utolsó évét pedig már elkötelezett 
szolgálattal töltötte el a gyüleke
zetben, megosztva a tanulás és 
munkavégzés között energiáját és 
idejét.

Szebik Imre püspök igehirde
tésében különösen is hangsúlyossá 
tette azt a szót, amely az avatásra 
szóló meghívón szereplő ige köz
ponti kifejezése: áldás. Utalt arra 
is, hogy a lelkészcsaládból érkező 
számára ismert a lelkészi hivatás ne
hézsége és szépsége egyaránt, de az 
elődök hűsége erőforrás is az induló

pályakezdő számára. A z édesapa 
celldömölki, sárvári és budafoki 
szolgálata élő bizonyságtétel mind 
a mai napig. Az anyai nagyapának 
a gyömrői református gyülekezet
ben végzett hűséges munkája pe
dig a múltból is hirdeti a papi élet 
áldásait.

Megható pillanat volt, amikor 
édesapa és leánya felváltva mond
ták a záró oltári imádságot, az áldás 
előtt pedig felhangzott a zuglói ijjú- 
sági bibliaóra tagjainak éneke az ol
tártérben. Ez a kép is hirdette a 
család és a gyülekezeti közösség 
létfontosságú erejét a felavatott 
lelkész életében.

Az avatási istentiszteletet köve
tően barátok, ismerősök, hittanos 
gyermekek és a szülők, testvérek, 
rokonok hosszú sora köszöntötte a 
felavatott lelkészt.

Nagy örömöt jelentett az ünne
pen az a szeretet, amellyel a legtá
volabbról érkezettek, a sárvári 
gyülekezeti tagok vették körül egy
kori lelkészük leányát a zuglói 
templom kapujában. Valamennyi 
résztvevő együttes vágya és kérése, 
hogy a választott ige valósága -  
„mondjatok áldást, hiszen arra hi
vattatok él, hogy áldást örökölje
tek. ” (1 Pt 3,9) -  kísétje Solymár 
Mónika életét.

Dr. Szabó Lajos

*
Segédlelkészi megbízások az Északi Egyházkerületben

Szebik Imre püspök felavatott lelkészeket küldött ki szolgálatra:

MEGYASZAI ENIKŐ 

MOLNÁR JÓZSEF 

RÁC DÉNES

segédlelkészt 1995. augusztus 15-től 
Balassagyarmatra

segédlelkészt 1995. augusztus 15-től 
Oroszlányba

segédlelkészt 1995. augusztus 15-től 
Nagygeresdre

RIHAY SZABOLCS 

VERESS ISTVÁN

segédlelkészt 1995. augusztus 15-től 
Pesthidegkútra

segédlelkészt 1995. augusztus 21-től 
Mezőlakra.

Pár hónapja, a nógrádi egyházmegye bemutatásakor olvashattunk he
tilapunkban a lucfalvai gyülekezetről. A  kis község a múlt század köze
pén -  tudtuk meg a tudósításból -  tűzvész áldozata lett, csak a templom 
maradt meg, de az élet újra sarjadni kezdett körülötte. 1967-ben új pa
rókia, 1975-ben új gyülekezeti terem épült. A  templomot a 200. évfordu
lóra teljesen felújították.

Az a gyülekezet, amelyik objektumaiban bővül és szépül, ott a hitélet 
is virágzik. Ennek lehettünk tanúi, amikor a júliusi kánikula és szombat
nap ellenére megtelt a szép kis templom Lucfalván, hogy a gyülekezet 
imádságos szívvel és hálaadással vegyen részt Megyaszai Enikő  ordinálá- 
sán, lelkésszé avatásán.

A szolgálatot Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke végezte, 
segítői Megyaszai László, a végzős teológiai hallgató édesapja és dr. Cser
háti Sándor professzor voltak.

A püspök avatási igehirdetése a Zsid 10, 23-24 alapján hangzott. A 
többi között emlékeztetett a település, a gyülekezet és a lelkészcsalád 
ünnepére. Lelkésznőt a gyülekezetben még nem avattak. Hagyományra 
érdemes gondolat: a kibocsátó gyülekezetben történjék a lelkésszé ava
tás.

Légy a reménység és a szeretet apostola -  mondta a püspök -  ebben a 
reménytelen és szeretetlen világban. A  reménységet ajándékba kaptuk, 
nem hallgathatunk róla. Isten szeretetének tiszta forrásából tudjuk ma
gunkhoz venni a szeretetet. Ott legyen ez valóság, ahol szolgálni fogsz. 
Amit szeretetből végzünk, az másoknak a boldogságát munkálja. Hű az 
Isten, aki elhívott, elkísér és megtart ebben a szolgálatban.

A lelkészek az ősi confírma éneklésével és egy-egy igével áldották meg 
új szolgatársukat, majd a gyülekezet felügyelője, Kovács István és a gyü
lekezeti énekkar ezt követően pedig Cserenyi János iskolaigazgató a he
lyi képviselőtestület nevében köszöntötte.

A gazdagon terített fehér asztalnál adta át Szebik Imre püspök a fel
avatást tanúsító okiratot. Cserháti professzor a Hittudományi Egyetem 
nevében „búcsúztatott”, biztosítva a továbbképzés lehetőségét. Végül 
Kalácska Béla esperes kétszeresen is fogadta a lelkésznőt, egyfelől a nóg
rádi egyházmegyében, másfelől első szolgálati helyére Balassagyarmatra.

K alácska  Béla

A M IT C SA K  K ÉR TEK , M EG ADJA AZ IST E N

Lelkésziktatás Cinkotán
(Folytatás az 1. oldalról)

A z  Ő  útján járva azonban nem csak szép  tervek  
lesznek , hanem  m egújult, m egerősöd ött é le tek  
is. E nnek  e lérése , m egvalósu lása a lelkészi szo l
gálat célja és  értelm e.

A  beiktatott le lkész a h eti ige alapján, Istent 
m agasztalva vallott é letérő l, szolgálatáról és ter
veiről: yyÁ i ld o t t  le g y e n  I s t e n ,  m e r t  n e m  u t a s í t o t t a  e l  

im á d s á g o m a t ,  s z e r e t e t é t  n e m  v o n ta  m e g  t ő l e m . ” 

B latniczky János 1966-ban végzett a Teológián. 
P écsett, C inkotán, K ertán és M aglódon  v égezte  
eddig  Isten  áldó szeretetével szolgálatát. É d es
anyja, testvérei, fe le ség e  és  gyerm ekei gyűrűjé
b en  m ondhatta e l őszin te szívvel: „ I s te n  s z e r e te 

t é t  n e m  v o n ta  m e g  t ő l e m ”. -  E bben  a szeretetb en  
jogosan  bízva indulhat tovább a cinkotai gyü le
kezetben  végzen d ő  szolgálatokra. íg y  legyen!

Az ünneplő gyülekezet

A z isten tisztelethez kapcsolódóan közgyűlés 
volt. K öszöntők  sora hangzott el. G yülekezet, 
barátok, testvéregyházak, a család tagjai kérték  
Isten  áldását az új lelkészre és gyülekezetre.

ifi. Kendeh György

„...aki boldogít mást, boldog csak az lehet”
A  S Á R S Z E N T L Ő R IN C I E V A N G É L IK U S O K  A  M U N K A N É L K Ü L IS É G  E L L E N

Gyülekezetünkben először azok
nak a lányoknak a gondja nehezedett 
ránk, akik az általános iskola elvég
zése után sem továbbtanulni, sem 
munkahelyet találni nem tudtak. 
Céltalanul telt az idejük. Számukra 
rendeztünk háziasszonyképző tanfo
lyamot 1990. január 1-jétől március 
31-éig, amelyen heti három délelőt- 
tön főzés, sütés, kézimunka, egészsé
ges élet, otthonberendezés, kerti 
munka, varrás, szövés képezték a be
szélgetések és foglalkozások tárgyát 
irodalmi, történelmi, ének-zenei té
mák mellett. Hat lány vett részt szor
galmasan a tanulásban és a gyakorla
tokban, a tanfolyam végén mégis hi
ányérzetünk volt amiatt, hogy elfog
laltságot nem tudtunk számukra biz
tosítani, s az életmódbeli változás ér
dekében is nagyobb hatások lettek 
volna szükségesek. Vagyis hosszabb, 
együttlakásos tanfolyam. A leányok 
nagyobbrészt hátrányos helyzetű, el
maradott környezetből jöttek.

Községünkben nagy a munkanél
küliség (a tsz felbomlott, ipar ide 
nem települt), ez kikerülhetetlenné 
tette a munkahelyteremtéssel való 
foglalkozást is. Segítségünkre jött a 
Megyei Munkaügyi Központ féléves 
szőnyegszövő átképző tanfolyam 
szervezésével, amelyen 16-an vettek

részt eredményesen, s július 3-án 16 
munkanélküli asszony és leány kezd 
dolgozni a népfőiskolái szövőmű
helyben. Az Országos Foglalkoztatá
si Álap egyévi támogatást biztosít, az 
önkormányzat helyiséget bocsát ren
delkezésünkre. A lebonyolítás kere
téül Zsivora György Népfőiskolái

A népi motívumok sokasága elevene
dik meg e sárszentlőrinci lánvok-asz- 
szonyok munkája által

Alapítványt hoztunk létre, amely 
mintegy 650 000 Ft-ot költött az ed
digi munkára (szövőszékek, alap
anyag, berendezés vásárlása stb.), 
ami adományokból, céltámogatások
ból folyt be. Mostani gondunk a ter- 
melvényeink értékesítésének a meg
szervezése és jövendő anyagi függet
lenségünk biztosítása.

Tanfolyami munkánk mellett meg 
kell említenem az egy időben folyó és 
egész telet kitöltő népfőiskolái elő
adássorozatunkat is, amely az uzdi 
kulcsosházban folyik. Ez egy iroda
lom-, iskola-, helytörténeti gyűjte
mény, kiránduló csoportok, ifjúsági 
táborok egyre kedveltebb színhelye. 
Az érdeklődők inkább a felnőtt lakos
ságból toborzódnak, általában 30-as 
létszámban, ami a 300 lakosú telepü
lésen nem jelentéktelen. Számoltunk 
már 51 résztvevőt is. A vállalkozás 
„lelke” és szervezője Renkecz József 
ny. igazgató. Témák az irodalmi, tör
ténelmi, társadalmi, egészségügyi, 
helytörténeti tárgyak mellett népdal, 
népi zeneeszközök, néptánc, gazdasá
gi kérdések, természetvédelem, men
tálhigiénés felmérés eredményei, 
megélhetési kérdések és így tovább.

Kari Jánosné Csepregi Erzsébet 
lelkész, népfőiskola-vezető

GONDOLKODJUNK 
DOLGAINKON (2)

Folytatjuk a  gondolkodást ébresztő 
szakaszok ism ertetését dr. Sólyom Jenő 
kerületi felügyelő jelentéséből.

lérm észetszerűen érin tette  a jelentés 
az iskola-ügyet is. Néhány éve, hogy újra 
indultak iskoláink. Sem a vezetésben, 
sem a koordinálásban nem  lehetnek még 
nagy tapasztalataink, de vannak kérdé
sek, melyeket a m indennapok felvetnek. 
Erről szól a  jelentés egyik szakasza.

tyA z iskolákról szóló beszám olók az őszi 
ülésen esedékesek. Egy kérdésről szeretnék 
mégis szólni, m ely foglalkoztat. A  két buda
pesti evangélikus gim názium  együttm űkö
dési lehetősége azért, hogy m inél több evan
gélikus gyerek juthasson be ezekbe az intéz
ményekbe. Jelenleg még m indkét iskolába 
az általános iskola negyedik vagy nyolcadik 
osztálya után lehet bekerülni. Idén összesen 
három -három osztály nyűik m indkét kor
csoportnak, am i 180-200 gyerek felvételét 
teszi lehetővé. M indkét iskolában sokszoros 
volt a túljelentkezés, bár arról nincsenek 
adatok, összesen hány gyereket érintett, ha 
levonnánk a kettős jelentkezéseket. Tény, 
hogy a D eák téren a kilencedik évfolyamra 
felvettek tiszta evangélikus osztályt fognak 
alkotni. Bár a fasori két osztályban csak 
mintegy hetvenszázalékos az evangélikusok 
aránya, végül is ősszel a két iskolában 
összesen közel nyolcvan evangélikus gyerek 
iratkozhat be a kilencedik évfolyamra.

Egészen m ás a helyzet az ötödik évfo
lyamra felvett kis elsősöknél. A  D eák té
ren  a most felvetteknek mintegy 85 száza
léka evangélikus. A  Fasorban azonban ez 
csak harminc százalék. Mi várható ez
után? A  jelenlegi tervek szerint a fasori 
gimnázium ham arosan teljesen átáll a 
nyolcosztályos képzésre, megszüntetve a 
négyosztályos tagozatot. H a ez bekövet
kezik, akkor Budapesten mindössze egy 
osztálynyi evangélikus gyereket vehetünk 
majd fel az általános iskola végén, amikor 
m ár könnyebben engedik el a gyerekeket 
a város másik feléből, vagy kollégiumba 
vidékről. Kik fogják akkor megtölteni 
azokat a kollégiumokat, melyekre annyit 
áldoztunk?”

Kétségtelenül szükség volna a két bu
dapesti iskola közötti koordinálásra an
nak érdekében, hogy elsősorban egyhá
zunk fiataljai juthassanak középiskolai 
oktatáshoz evangélikus gimnáziumban. 
D e ha a jövő útjai valóban arra vezetnek, 
hogy kevesebb lenne az általános iskola 
végén felvehetők száma, s ennek követ
keztében üres helyek m utatkoznának a 
kollégiumokban, azért ezeket a  helyeket 
be lehetne tölteni más iskolák növendé
keivel. A  kollégiumi nevelés hangsúlyt 
kap a jövőben, hiszen a gimnáziumok az 
oktatás m ellett a  nevelés feladatát csak 
részben tudják elvégezni. Milyen jó  len
ne, ha kollégium aink jeleskednének, 
hogy evangélikus nevelésű diákokat bo
csátanak ki érettségi után az életbe -  füg
getlenül attól, hogy milyen gimnáziumba 
jártak. Ez a szempont még ott is érvénye
sülhetne, ahol egy-egy régió központjá
ban ugyan nincsen evangélikus iskola, de 
a  bejáró, vagy bentlakó diákok lehetné
nek evangélikus kollégiumok neveltjei!?

Egy másik felvetése a jelentésnek idő
közben ugyan megoldás felé m utat, de 
nem  árt gondolkodni végrehajtásán, meg-

BUDAPEST-BUDAVÁR
Egybegyülekeztünk Isten szent 

házába, hogy Rácz Dénes, Rihay 
Szabolcs, Szarka István és Veress 
István testvéreinket teológiai ta
nulmányaik elvégzése után Krisz
tus Urunk parancsa szerint fel
avassuk a lelkészi szolgálatra.

E szavakkal kezdődött az idén 
100 éves budavári templomban jú
lius 1-jén, szombaton délelőtt az 
az ünnepi istentisztelet, amelyen 
Szebik Imre, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke, dr. Cser
háti Sándor teológiai professzor és 
Balicza Iván parókus lelkész se
gédletével új szolgatársakat bízott 
meg az evangélium hirdetésével.

A négy fiatal közül ketten is a 
budavári gyülekezet tagjai voltak, 
és teológusként részt vettek a gyü
lekezet ifjúsági munkájának veze
tésében. Az ünneplő hozzátarto
zókon, három gyülekezet tagjain 
kívül ezért is voltak jelen lelkésszé 
szentelésükön a nyári szünidő elle
nére is mintegy harmincán a vári 
ifjúság tagjai közül.

Szebik Imre püspök igehirdeté
sében az egész Magyarországi 
Evangélikus Egyház ünnepének, a 
jövő zálogának nevezte ezt az al
kalmat. A 2Tim 1,9 alapján az idős 
Pál apostol bizonyságtételéből hit
vallásként emelte ki: Isten az, aki 
cselekszik -  értünk!

Ő szabadít meg bennünket bű
neinkből, romlott természetünk 
rabságából. Ő hív el minket a neki 
való szolgálatra, és ő az, aki meg
ajándékoz, maradandó értékeket 
helyez életünkbe. Ezért a lelkészi 
szolgálatot nem a magunk elkép
zelései, hanem Isten akarata, igéje 
és az egyház jó rendje szerint kell 
végezni. Sokszor nem könnyű ez a

munka. Hiszen eredményét csak 
ritkán lehet azonnal meglátni, le
mérni. Csábít a pótmegoldások 
könnyebb sikert ígérő kísértése, az 
irodalmi, kulturális, vagy politikai 
aktivitás, ám a lelkésznek mindig 
tudatában kell lennie, hogy megbí
zatását az evangélium hirdetésére 
kapta. Szem előtt kell tartania azo
kat is, akikhez Isten küldi őt, a ki
szolgáltatottság, az árvaság érzésé
vel küzdő embert, aki sokszor el 
sem tud igazodni egyre bonyolul
tabb korunk problémái között. 
Nekik kell világosan meghirdetni 
Isten szeretetét, jó rendjét, mellé
jük kell odaállni pásztori segítség
gel, közöttük kell építeni a gyüle
kezet közösségét. Ezt a szent szol
gálatot bízza Urunk azokra, akik 
követői lesznek.

A gyülekezet imádsága, lelkész
társak áldása vette körül az új lel
készeket, amikor a Bibliára tett és 
esküre emelt kézzel mondták: 
„...evangélikus lelkészi hivatásom
nak teljes erőmmel és minden te
hetségemmel megfelelni igyeke
zem...”

Az istentisztelet után kedves, 
meleg alkalom volt a közösség 
gyakorlására a kápolnában rende
zett fogadás. Szülők, hozzátarto
zók, barátok és gyülekezeti tagok 
fejezték ki örömüket, jókívánsá
gaikat.

Négy fiatal számára véget ért a 
diákélet. Még néhány hét pihenés
ben lehet részük, de már türelmet
lenül várják őket a gyülekezetek, 
amelyek eddig lelkész nélkül vol
tak. Isten áldja meg, a gyülekeze
tek pedig segítsék és becsüljék 
meg szolgálatukat!

Balicza Iván

SAREPTÁBAN
A SZENTLÉLEK ÚJ „ERŐMŰVE” KÉSZÜLT EL

A Modori úti „Idősek Otthonában” Szebik Imre püspök új oltárt és úrvacso
rái edényeket szentelt és adott át a szolgálatra július első vasárnapján.

Amikor szeretetotthonainkba hívjuk idős testvéreinket, akkor szinte egy- 
begyűjtjük az „erőtlenségeket, betegségeket és sokfajta csüggedést.” -  Az ol
tár s az onnan kiszolgáltatott szentségek -  szólt az üzenet 2 Tim 1,7 alapján -  
Isten „erőműve”, onnan árad a Lélek ereje csüggedt lelkünk, erőtlen életünk 
gyógyítására. -  Azt se gondolná senki, mert „szeretet-otthonainkban” érez
zük igazán, hogy szeretetünk sosem „teljes”, hogy annak mindig „híja van”, 
hogy mindig marad mellettünk szeretetünkre vágyódó szív éhesen-szomjasan, 
elégületlenül. Az oltárról -  a hangzó igében és Krisztus szent testében és vé
rében Isten szeretete keres, körülölel és megvigasztal minden hozzámenekü- 
lőt. -  S talán az sem mellékes, hogy az Otthonainkban élő idős emberek is ki 
vannak téve a mindnyájunkat körülvevő sok „zűrzavar” félelmeinek. Bizony 
nemegyszer „pánikhangulat” vesz erőt némelyik testvérünkön saját sorsa, 
gyengülő egészsége, meg az ismétlődő „búcsúzkodások” láttán. Valóban nem 
könnyű végignézni „józanul”, ahogyan egymás után mennek el mellőlünk a 
temetőbe a vándortársaink! -  Az oltárról a „józan vigyázás” és a „reménység- 
Lelkét" adja nekük az Isten, ami „megtart minket” utunk végéig.

Az új szárnyasokért Nagyváti Pál „metszette fába” -  őskeresztyén művésze
ti hagyományokat követve. A „főkép” a Földről az égbe -  a Golgotától a 
Megdicsőült Krisztusig egy kapun át vezeti a tekintetünket -  hitet, reménysé
get prédikálva. Kétoldalt pedig a „négy evangélista” -  a szentségek és 
SAREPTA szimbólumai csendesítik el az oltár előtt megállókat. -  Az intarzia 
oltára „hétköznap” = Életfája. -  Egy kicsit a „vasárnapi oltár” gyümölcsét is 
jelképezve: az evangéliumból telik erő a hétköznapok küzdelmeihez. De em
lékeztet ez a „fa” minket naponta a természetnek arra a színpompás gazdag
ságára, ami körülveszi a Modori úti Otthonunkban élő Tfestvéreinket.

A „SZENTLÉLEK ERŐMŰVÉT” avattuk SAREPTÁBAN -  hála érte 
élő Urunknak!

Csizmazia Sándor

oldásán. Az egyházaknak adott költség- 
vetési támogatásról és az ingatlanügyek
ről igy szól a jelentés:

,yA m ajdnem  egy év óta hivatalban lévő 
szociál-liberális kormány szigorúan őrzi a 
látszatot, hogy semleges az egyházi ügyek
ben, nem  változtatott azon a renden, am i 
alapján az egyházak költségvetési támoga
táshoz jutnak. Hallatszanak azonban olyan 
megjegyzések, hogy örüljenek az egyházak, 
hogy rájuk nem  vonatkoznak a költségveté
si kiadásokat megkurtító intézkedések. É p
pen elég az, hogy az erre az évre kapott költ
ségvetési támogatás nom inálisan azonos a 
m últ évivel Jövőre sem  várható több, s az 
infláció hamarosan kicsivé zsugoríthatja a 
költségvetésből kapott összeget. A z  egykor 
állam osított egyházi ingatlanok tulajdonjo
gának rendezésével kapcsolatban egy éve

nem  született döntés. Illetékes államtitkár 
híján a bizottságot nem hívták össze. Nem  
tudni m ég m ikor és milyen formában újít
já k  fe l a tárgyalásokat A  megszorítások te
hát közvetlenül is érintik az egyházakat. ”

Az ingatlanok tulajdonjogának rende
zése bizonyára megindul hamarosan, 
m ert a nemrég kinevezett c. államtitkár, 
Platthy Iván e kérdésnek kitűnő ismerője 
és remény van arra, hogy a tárgyalásokat 
felújítják. D e ismerve gazdasági helyze
tünket, nehéz megjósolni, hogy milyen ki
menetelűek lesznek ezek a tárgyalások. 
Máris szó van arról, hogy a tízéves határ
időt húsz évre nyújtják meg.

Mindezek ellenére van mit végiggon
dolnunk. Ebben a gondolkodásban segít
hetjük egyházunk vezetőit.

tszm
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, . N A P R Ó L  N A P R A  —
Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A vilá

gosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és 
egyenesség. Ef 5,8-9

VASÁRNAP Isten engem kivált a holtak hazájából és 
magához fog venni. Zsolt 49,16 (Róm 7,24-25, Mt 
5,13-16, Ef 5,8b-14, Zsolt 115) Sok mindenféle ellen
ségét legyőzheti az ember. De az ős ellenséget, a ha
lált nem tudja legyőzni. Egyedül Krisztus győzte le 

I feltámadásával a halált. Ezért van nekünk is remény
ségünk, hogy Isten előhív majd minket is a sírból és 
előhívja onnét szeretteinket is, hogy velük együtt sze- 
retetben, örömben, békességben, tiszta szolgálatban 

I élhessünk Istennek és dicsőíthessük Őt.

HÉTFŐ Jézus ezt mondta Zákeusnak: Ma lett üdvös- 
I sége ennek a háznak. Lk 19,9 (Zsolt 118,24, Ézs 2,1-5, 
I Mt 8,28-34) Isten senkit sem zár ki országából. Ezért 
I adta Jézust, ezért szenvedett Krisztus és váltott meg. 
I Őbenne van üdvösségünk, amikor leveszi lelküsmere- 
I tünkről a bűn terhét és megújítja életünket, akkor 
I már itt a halál árnyékának völgyében kapjuk az örök 

élet ajándékát. Az üdvösség már most, ma a mienk le
het, ha úgy mint Zákeus, befogadjuk Jézust.

csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 
Mt 7,21 (Zsolt 50,16-17, Kol 1,3-11, Mt 9,9-13) Jé
zust Úrnak vallani hitvallás, de ennek értékét az ad
ja meg, ha valakinek az életén meglátszik, hogy Jé
zus urasága érvényesül abban, hogy valóban Úr az 
ilyen ember életében. Akkor van ereje a hitvallás
nak és másokat is Őhozzá visz közelebb. Ennek fel
tétele, hogy Krisztus éljen benne. Akinél ez megvan, 
az bemehet a mennyek országába. Enélkül hiába 
csinál sok mindent. Mondhatja azt is, hogy Uram, 
Uram, nem mehet be a mennyek országába.

CSÜTÖRTÖK Ha pedig valakinek nincsen bölcses
sége, kéijen bölcsességet Istentől, aki készségesen és 
szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kap
ja. Jak 1,5 (Zsolt 86,5, lKor 12,27-13,3, Mt 9,14-17) 
Itt a bölcsességen nem nagy tudásra vagy mély isme
retre kell gondolnunk. A Biblia bölcsnek azt nevezi, 
aki tudja, hogy minek mikor van itt az ideje. Híd kü
lönbséget tenni sürgős és kevésbé sürgős, igaz és ha
mis között. Bölcs az, aki tudja, hogy kinek mire van 
szüksége. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. 
Igazi bölcsesség egyedül Istennél van. Isten ígéri, 
hogy megadja mindenkinek, aki kéri.

KEDD Jézus így szólt tanítványaihoz: „Az aratniva- 
I ló sok, de a munkás kevés: kéijétek tehát az aratás 

Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” Mt 
9,37-38 (Ezs 6,8, Gál 6,7-10, Mt 9,1-8) Látja Jézus 
a nép tévelygését, elesettségét és nyomorúságát. 

I Látja, hogy hiányoznak a munkatársak, akik meg- 
I hallva Isten küldő szavát, teljes odaadással beállnak 
I az aratásba. Hirdetik Isten igéjét és végzik az irgal- 
I másság cselekedeteit. Imádkozzunk, kérjük Istent, 
I hogy küldjön munkásokat. A világ sóvárogva várja 
I Isten fiainak megjelenését.

SZERDA Nem mindenki megy be a mennyek orszá- 
I gába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem

PÉNTEK Jézus így szólt a vakhoz: „Menj el, a hited 
megtartott téged.” Mk 10,52 (Zsolt 27,13, lKor 
6,9-20, Mt 9,18-26) Dicsőséges Urunk Jézus Krisz
tus, vak koldusok kiáltunk most hozzád: „Amint va
gyok, vak és szegény, hogy kincset leljek benned én 
s derüljön éjszakámra fény: fogadj el, Jézusom.”

SZOMBAT Isten alkotása vagyunk, akiket Krisztus 
Jézusban jó cselekedetekre teremtett. Ef 2,10 (Ezs 
29,16, Jel 14,14-20, Mt 9,27-34) Nem vagyunk a 
magunké. Az Úréi vagyunk, azért, hogy neki éljünk 
életünkkel, bizonyságtételünkkel, egymás megbe
csülésével, a testvéri szeretet gyakorlásával, a gyüle
kezet építésével. B. M.

Vigyázat! Baleseti gócpont!
Nemcsak a közlekedésben van

nak olyan kiemelten veszélyes 
pontok, amelyek fokozott óvatos
ságot követelnek, hanem a hit út
ján is.

Különösen is veszélyezteti hitün
ket, ha mást mond a szánk és mást 
mutat életünk. A vizet prédikáló és 
(iqjjL ivó pap nevetséges figurája 
nemcsak az egyházra hoz szégyent. 
Ebbe a kettősségbe maga is tönkre
megy. Ez persze nemcsak a papok
ra igaz. A szó és a tett ellentmondá
sa néha látványos. Ilyenkor mond
ják a hátunk mögött: ez beszél sze- 
retetről, amikor még a szomszédai
val is haragban van?! Ez beszél hit
ről, pedig tele van aggodalommal 
és keserű panasszal?! Ha ez az el
lentmondás rejtve is maradna az 
emberek előtt, akkor is balesetve
szélyt jelent. így totálkárossá lehet 
a hitünk.

Egy másik veszélyforrás, ha a

terheket másokkal akarjuk hor- 
doztatni, de mi magunk nem va
gyunk hajlandók segíteni. Néhány 
példa: az öregekről gondoskodjék 
az egészségügy; az iskola nevelje a 
gyerekeket; az egyház végezze sike
resen a missziót; a beosztott oldja 
meg a rábízott feladatot, de segít
ségre senki se számítson. A terhek 
ilyen átruházása nemcsak társadal
mi síkon divatos, hanem az ún. ma
gánszférában is. Általános cél, hogy 
az ember tehermentesíteni igyek
szik magát. Segítségre ritkán kerül 
sor. Indoklásnak elégnek tűnik a ci
nikus kérdés: és nekem ki segít?! 
Igaz, lehet így is élni, sőt sikereket 
is lehet elérni. De erre az útra Jézus 
kitette a „Behajtani tilos!” táblát. 
Álljunk meg, vagy forduljunk vissza 
még idejében!

Veszély rejlik abban is, ha leg
főbb célunk emberek tetszését, el
ismerését elnyerni, s magunk szá

mára lehetőleg az első helyet biz
tosítani. Munkahelyemen az én 
véleményem legyen irányt adó. 
Baráti társaságban én legyek a 
központ. Panaszaimat senki ne 
akaija túllicitálni. Természetesen a 
családban is enyém legyen az utol
só szó. S közben az első helyezett
nek kijáró elismerést is learathas
sam. Nem az a fontos tehát, hogy 
mit mond Isten, hanem hogy mi
ként vélekednek mások. Csakhogy 
az elvárások és vélemények igen 
különbözőek és változóak. Ez ál
landó szerepjátszásra kényszerít, 
ami nehéz és fáradságos. De az el
ső helyért az ember sok mindenre 
képes. Pedig az első hely Istené! 
Itt a „szabálytalan előzés” valóban 
életveszélyes.

Vigyázzunk hát a veszélyes pon
tokon, hogy elérhessük hitünk cél
ját, lelkünk üdvösségét.

M adocsai M iklós

Szimonidesz Lajos tábori püspök
től harminc évvel ezelőtt búcsúztunk 
a farkasréti temetőben. Ravatalánál 
díszőrséget állt az egész tábornoki 
kar, s a koporsót meglepően nagy 
számmal vették körül a nagybörzsö
nyi gyülekezet tagjai. Egykori lelké
szük iránti szeretet, s a püspök iránti 
tisztelet övezte emlékét.

Pusztaföldváron született 111 év
vel ezelőtt. A gimnáziumot Aradon, 
a teológiát Pozsonyban és Göttin- 
genben végezte. A felvilágosodás ra
cionális teológiáját szívta magába. 
Nem véletlen, hogy itthon Hüttl Ár
min budai vallástanár és Fizély Ödön 
somoijai esperes voltak legjobb ba
rátai.

Rövid rákospalotai segédlelkészi 
szolgálat után a reformációi öröksé- 
gű Nagybörzsöny hívta meg papjá
nak, ahol 13 évig volt a gyülekezet 
szeretett pásztora. Már itt olyan je
lentős munkát végzett, hogy a falu 
jónak látta a messze sugárzó munká
nak dokumentumait múzeumban 
összegyűjteni s a jövő számára meg
őrizni. A gyülekezet nagyon a szívé
be fogadta. Apró érdekesség, hogy 
az első vüágháború alatt a gyüleke
zetben külön énekeskönyvet adott 
ki, amelybe az egyházi esztendő min
den vasárnapjára egy-egy éneket kö
zölt azért, hogy a frontra került hívei 
tudják mindig, hogy otthon most ezt 
éneklik. A gyülekezet lelki összefo
gásának szép tanújele volt ez.

A Tanácsköztársaság idején politi
kai szerepet is vállalt Hosszú éveken 
á t később is sok munkásmozgalmi elő
adást is tartott. Az egyházban azért 
mellőzték, majd idő előtt nyugdíjazták.

Hosszú élete során hallatlanul 
széles területen végzett tudományos 
kutatómunkát, főleg vallás- és egy
háztörténeti kérdések keltették fel

SZIMONIDESZ LAJOS 
1884-1965

az érdeklődését. A Magyar Tudomá
nyos Akadémián a történettudomány
ok kandidátusa fokozatot érte el. Mai 
napig jelentős munkáinak számítanak 
a „Világ vallásai” és ,Jézus és Mária 
ereklyéi” című többkötetes művei. 
Egyik kisebb írásában olvastuk, hogy a 
gályarabok történetében felfedezett 
egy Szimonideszt, aki ugyan elkerülte 
a gályarabságot, de az Adriánál gyalog 
végigkísérte a parton a szenvedő utat. 
Két kötetben összegyűjtötte a magyar 
irodalom Jézus-költeményeit.

Híres volt hatalmas könyvtára. 
25 000 darabból állt. Közte neki volt 
a legnagyobb magyar brosúra-gyűjte
ménye.

Meghatározhatatlanul sokoldalú 
és színes egyéniség volt. Amikor 
hosszú, kényszerű hallgatás után 
Majba Vilmos biztosított neki szó
széket, hallottam egyhetes „evangeli- 
zációját” Jézus példázatairól, amit 
rendkívül érdekes szövegtörténeti il- 
lusztrációkkal színezett. Még mindig 
nem érett meg az idő arra, hogy 
munkásságát átfogóan és pártatlanul 
értékeljék.

K orén Em il

Szereti a  gyermekeket?
Szeretne segíteni beteg gyermekeken?

Szeretne továbbtanulni ez irányban?
Szeretné mindezt zömmel egyházi közegben tanulni?

Ha igen, kérjük, tanulmányozza át a  következő sorokat!
A Batthyány Strattmann László Egészségügyi 

Szakközépiskola
gyermek szakápolói képzést

indít idén is egyházi csoporttal. A képzés időtartama: 3 év. 
Feltétel: gimnáziumi érettségi. Az egyházi csoport ökumenikus.

Az ápoláslélektant és  az etikát az előző évekhez hasonlóan 
egyházi szakemberek oktatják. A szakmai gyakorlatot most már 
hagyom ányszerűen a  Magyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórházában tartjuk.

Az 1995/96-os tanévre is lehet még jelentkezni korlátozott lét
számban. Vidéki tanulók számára kollégiumi elhelyezést biztosí
tunk.

Felkeltettük érdeklődését?
Részletesebb tájékoztatással szolgálunk a  Batthyány Stratt

mann László Egészségügyi Szakközépiskolában (Budapest 
XIV, Dózsa György u. 25-27.) szerdai napokon a  343-7578-as 
telefonszámon, vagy a Magyarországi Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórházában (Budapest, XIV. Bethesda u. 3.), 
Markóczy Sándornénál a  343-3020-as telefonon.

Szeretettel várjuk!

AZ  ISTEN SZERETET
ljn  4,1-8

János evan gélista  valóban  
I magasan szárnyal. Jelképe nem  
I véletlenül a sas. Ezért, ha m eg  
I akarjuk érteni m ondanivalóját, 
I lé lek b en  nekünk is fe l kell 
I em elkednünk hozzá, különben  
I aligha értjük m eg a Biblia leg- 
I m élyebb tartalmú kinyilatkoz- 
|  tatását; „ a z  I s t e n  s z e r e te t

N em  hasonlatról van itt szó, 
I hanem  ennél lényegesen  több- 
I ről. N em  arról, hogy János az 
I Istent a világban m eglevő sze- 

retethez hasonlítaná. M ég csak  
nem  is Isten legjellem zőbb tu
lajdonságáról, hanem  Istenről 
magáról, az Isten lényegéről. 
Ez azt jelen ti, ha bárhol a vilá
gon igazi szeretettel találko
zunk, ott m aga az Isten van je 
len. Dr. G yökössy Endre egyik  

I írása arról szól, hogy kisgyere
kek vitatkoznak arról: van-e Is- 

■ ten vagy nincs. É n tudom , hogy  
van -  érvel az egyik, m ert apa  
és anya m inden este  beszélnek  
v e le  és u tána m egcsók olják  
egym ást. Tudom , hogy vannak, 
akiket nem  győz m eg ez a fajta 
„istenbizonyíték” -  annak túl
ságosan naiv és gyerm eki. D e  
Istent nem  kell bizonyítani, sőt 
nem  is lehet. A z  igaz hit nem  
szorul bizonyítékokra, m ert az 
igaz hit már m agában hordja a 
bizonyosságot Isten lé te  felő l. 
Isten nem  azt várja, hogy beb i
zonyítsuk  lé te z é sé t , h an em , 
hogy féljük és szeressük őt.

É ppen ezért az igazi isten is
m eret nem  a tudós filozófusok  
tulajdona vagy kiváltsága, ha
nem  egym ást szerető  em berek  
naponkénti hittapasztalata. Is
tenről azért tudom , hogy van, 
m ert em berek szeretetén  k e
resztül naponként m egtapasz
talom  Isten  valóságos je len lé 
tét életem ben. E zért nem  leh et  
elválasztani egym ástól az Is
ten-ism eretet a szeretettő l, és  
ezért nem  leh et m egism erni Is
tent szeretet nélkül. R ó la  szer
ze tt ism erete in k et n em  úgy  
szerezzü k , m int am ikor egy  
tantárgyat tanulunk. Isten nem  
tantárgy, am i m egtan u lh ató .

N em  sok ism eretlenes egyenlet, 
amit m eg kell oldani, s ha ez  si
kerülne, akkor birtokába ju t
nék valam i páratlanul nagysze
rű ism eretnek. Isten m egism e
résének  nem  ez  az útja, sokkal 
inkább a tagadásé.

S zeretet nélkül nem  leh et  
m egism erni Istent. A z  Ő  ism e
rete azzal kezdődik, hogy e lfo 
gadom  tő le azt a szeretetet, 
am ivel Ő  akar m egajándékozni 
en gem , és fo lytatód ik  azzal, 
hogy a tő le kapott ajándékot 
továbbadom  m ásoknak. A z  
igazán értékes ajándékok m in
dig azok, m elyekben benne van  
a lelkünk. M ert az ajándék iga
zi értéke nem  a tárgy m aga, ha
nem  az ajándékozó lelke.

Isten  ajándéka m ögött az Is
ten  le lk e van. E z adja értékét. 
E zért olyan drága nekünk Jé
zus, m ert benne Isten a legdrá
gábbat, tulajdon Fiát ajándé
kozta  n ekünk . S zem ély éb en  
valóban az Isten  szeretete  jött 
e l erre a világra s történt m ind
ez  csupán azért, hogy B en n e  
felism erjük az Isten  lényegét, 
hozzánk forduló szeretetét. Er
re a Jézusra n ézve m ondja Já
nos, hogy „az Isten  szeretet”.

Jézus óta  szeretet és Isten -is
m eret kézenfogva járnak, m ert 
ahol szeretet van, o tt Isten -is
m eret is van, ahol p ed ig  van Is
ten  ism erete, o tt m indig je len  
van a szeretet. Á m en .

Veczán P á l

Im ádkozzunk!

S zere te t Is tene! E gyszü lö tt F ia d  á l
ta l a z t az  ú j p a ra n c so la to t a d ta d , hogy 
úgy sze re ssü k  egym ást, ahogyan  Te 
szere tté l m in k et, és F ia d a t a d ta d  é r 
tü n k  vá ltság u l, hogy é le tü n k  legyen. 
K érü n k , ad j n ek ü n k  m in d en  sére lm et 
felejtő , szelíd  le lket, tis z ta  le lknsm ere- 
te t és tes tvérszere tő  szívet, az  Ú r  Jézu s 
K risz tu s  á lta l. Á m en.

E vangélikus R ádióm isszió : 18.00-tól 
a  41 m -es rö v id h u llám o n , 7355 kH z 

au g u sz tu s 5. szom bat: Az első. m a 
gyar evangélikus m issz io n áriu s 

au g u sz tu s 6. v a sá rn a p : A h ó n a p  igé
je  -  G ém es Is tv án

Levelezési cím : Ev. R ád ióm issz ió , 
2142 N agy tarcsa , P f. 19.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1995. augusztus 6.
I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 7. Bozó- 
ky Eva; XH. Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. 
Madocsai Miklós; Modort u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, U. Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Szilas Attila; Békásme
gyer, i ll . Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó Já
nos; Csillaghegy, III. Mátyás kir. u. 31. de.
10. Bozóky Éva; Óbuda, 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.) Pálinkás Ingrid; de. 11. 
(úrv.) Gerőfi Gyuláné; du. 6. Pálinkás Ing
rid; VH. Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; VIU. Ül
lői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vili. Rá
kóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; Vili. Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Ker
tész Géza; VIII. Vqjda R 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. Kinczler Irén; X. Kerepesi út 
69. de. 8. Solymár Mónika; Kelenföld, XI. 
Bocskai út 10. de. 8. Csepregi András; de. 
11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Szeverényi 
János; JÓ. Németvölgyi út 138. de. 9. Szeve
rényi János; Budahegyvidék, XU. Tarcsay V. 
u. 11. de. 9. (úrv.) Urbán Eszter; de. 11. 
(úrv.) Tákács József; du. fél 7. Urbán Eszter; 
XIII. Kassák Lajos u. 22. de. 10. Tóth-Szöl- 
IŐS Mihály; XIII. Frangepán u. 43. de. 8. 
Tóth-Szölíős Mihály; XIV. Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) Solymár Mónika; XIV. Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Solymár Mónika; Pestújhely, 
XV Templom tér de. 10. Bízik László; Rá
kospalota, XV. Régifóti út 73. Nagytemplom 
de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszent
mihály, XIV. Hősök tere de. 10. dr. Karner 
Ágoston; Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. 
fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rá
koshegy, XVH. Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kó- 
sa László; Rákoscsaba, XVH. Péceli út 146. 
de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVH. 
Resti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; 
Rákosliget, XVH. Gázon Gyula u. de. 11. 
(úrv.) Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc, XVI- 
U. 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 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. Terei 
Endre; Budaörs (ref. imaház) de. 9. Terei 
Endre; Törökbálint du. 3. Budakeszi, de. 8. 
Takács József.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON KÖRNYÉKÉN

Alsódörgicse (evangélikus templom) de. 
11; Bálatonakali (evangélikus templom) de. 
fél 10; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 
4; Balatonboglár (református templom) de. 
9; Balatonfenyves (református templom) du. 
6; Balatonfüred (református fehér tempíom) 
du. 6; Balatonlelle (református templom) 
de. fél 11; Balatonszárszó (evangélikus üdü
lő) de. 10; Balatonszemes (Fő u. 32.) déli 12 
(német); Fonyód (József u.) du. 4; Keszthely 
de. 11; Mencshely de. 11; Nagyvázsony-Ne- 
mesleányfalu du. 2; Siófok de. fél 9 (német), 
de. 11 (magyar); Szentantalfa de. 10; Za- 
márdi du. 4.

A  Dunakanyarban Esztergomban fél 12 
(német).

SZ EN TH Á R O M SÁ G  UTÁNI 8. VA
SÁRNAP az  o ltá r te r ítő  színe: zöld. A 
déle lő tti is ten tisz te le t o ltá r t igéje: J n  
8 ,37-45; az  igeh ird e tés  alap igéje : l j n  
4 ,1 -8 .

„E R Ő S  VÁR A M I IST E N Ü N K ” 
cím m el az  evangélikus egyház fé ló rá
j á t  közvetíti a  M ag y ar R ád ió  a  K os
su th  ad ó  h u llám h o sszán  au g u sz tu s 7- 
én , hé tfőn  1 3 3 0  órakor. E lő tte  k o rális- 
m e rte té s t h a llu n k  13.20-tói.

ZENÉS ÁHÍTAT 
augusztus 13-án, vasárnap 

18 órakpr
a Deák téri templomban a

FÓTI NYÁRI KÁNTORKÉPZŐ 
TANFOLYAM KÓRUSA 

szolgálatával.
Műsoron Purcell, Byrd, Schütz, 
Bach és Gárdonyi kórusművei.

Vezényel:
BALÁS ISTVÁN 

Közreműködnek orgonán 
a tanfolyam tanárai.

Igét hirdet:
Kertész Géza

A M agyar B ö rtönpasz to rác iós T á r 
saság  im atém ája  augusz tus 6 -án  este: 

Im ádkozzunk m indazokért a  szem é
lyekért és szervezetekért, akik önze tle 
nül, le lk iism eretesen  tevékenykednek  
a  b ö rtö n ö k b en  é lőkért, a  szabadu lta 
k é rt, a  h a jlék ta lanokért és m inden  el
hagyato ttért.

A k irá n d u ló k  ö k um en ikus m issziói 
összejövete lén  augusztus 13-án du . 4 
ó ra k o r (B p. II. k ér. H idegkú ti ú t  64. sz. 
a la tti re fo rm átu s tem p lo m b an ) „É le te 
m et fo rm áló  nagy igék” cím en dr. M é
zes Z sigm ond orvos ta r t  e lőadást.

„R ám  figyeljetek...” -  60 p e rces  k a 
z e tta  a  piliscsabai m issziói k o n fe ren c i
áról:

V erasz tó  Ján o s  és K oczor Tam ás 
evangelizációja,

K eveházi László, d r. A n n e  M arie  
K ool, Terray László e lő ad ása

A z  összeállítás alkalm as gyülekezeti 
h a sz n á la tra  is! (b ib liaó ra , h it ta n ó ra  
stb .)

M egrendelhe tő : E vangélikus R á d ió 
m isszió, 2142 N agytarcsa, Pf. 19

A  k a z e ttá é rt csak  ad o m án y t fo g a
d u n k  el...

HALÁLOZÁS
Rejtő M ária , Jézus Krisztus hű  szolgá

ja , evangélium ának hirdetője, életének 
84. évében, 1995. július 17-én elhunyt. 
Tem etése Szegeden augusztus 2-án volt. 
M egem lékezését B udapesten  a  D eák  téri 
evangélikus tem plom ban 1995. augusztus
12-én, de. 11 órakor tartjuk.

„MUNKANÉLKÜLIEKNEK” -  SZERETETSZOLGÁLAT

Nemcsak azokra gondolunk, akik szó szerint a munkanélkü
liség „kegyelem kenyerére” kényszerültek, hanem  olyan hí
vő testvéreinkre is, akik szeretnének tenni valamit Jézus 
küldetésében. Adni egy pohár vizet a szomjazónak, meg
szegni a kenyeret az éhezőnek, s  irgalmas szeretettel meg
állni egy idős testvér, vagy egy beteg gyermek élete mellett.

A SAREPTA SZERETETOTTHON -  mint Egyházunk orszá
gos intézménye -  nagyon várja egész  Egyházunkból a sze
retetszolgálatra vállalkozó „munkanélkülieket”!

Most elsősorban szakképzett ápolónőkre, gondozónőkre 
és tanulni vágyó fiatalokra volna szükségünk.

Címünk: 1029 Budapest, Báthori László u. 8. -  vagy: 1- 
176-85-90 sz. telefonon.

Vidékieknek szállást biztosítunk.
150 éhes száj -  150 szom jas szív vár RÁD!

A badacsonytomaji Protestáns Imaház 
vendégszobája 2-3 fő részére kiadó.

Érdeklődni Nagy Eörsnél lehet. Tel.: 
87/331-221. Levélcím: 8261 Badacsony, 
Kossuth u. 64.

„Móricz Zs. körtéren diákfiúknak lakás 
albérletbe kiadó. Érdeklődni a 34/371-595 
telefonszámon az esti órákban lehet.”

T L ^ U k
so

T0REL

TORONYÓRÁK konzerúen 
v i l á g s z í n v o n a l o n  

Kvarc- la rádlóvcalrilaaeL
__pcsolóórák, harang vlllam oaíUa
TORONYÓRAIPARI TÁRSULÁS 
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6.

T e L :( 2 2 ) 3 1 2 - 2 3 5  ______

A  K IA D Ó H IV A T A L  K Ö Z L É S E : 
N éh án y  a lka lom m al a  lap  im presz- 
szum ába tévesen  k e rü lt bele  az előfize
tési díj. E zé rt voltak , ak ik  a  régi díjat 
k ü ld ték  be. S zere te tte l kérjük , hogy 
legközelebbi befizetésnél a  különböze- 
te t  (egész évre  + 2 0 0 ,- , félévre +  100,- 
F t-o t)  kü ld jék  m eg. K öszönjük szépen!

E v a n g é l i k u s
É l e t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZŐLLŐS 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. 
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dií belföldön: 
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
egész évre 3560 Ft (30 USD) 
légipostával: 4000 Ft (35 USD) 
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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ARA: 30 FT

Régóta szenvedést okoz
_ _ _ _ _ _ _ nekem, hogy életem
nincs összhangban hitemmel

Tolsztoj

—  A TARTALOMBÓL ”
JAVASLAT TÖRTÉNELMÜNK 

FOKOZOTT MEGBECSÜLÉSÉRE

A BÉKÉSCSABAI EGYHÁZKÖZSÉG 
ÉNEKKARA NÉMETORSZÁGBAN

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP • '_ _ _ _ _ / A S oproni B erzsenyi D ániel G im názium  (Líceum ) épülete

Isk olá in k  az elm últ tanévben
Gimnáziumaink eredményes tanévet fejeztek be júniusban.
Olvasóink tájékoztatására hat kérdést tettünk fe l az iskolák vezetőinek és 

ezeket adjuk közre egymás utáni számokban.
A  hat kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanévről.
2. M i teszi az iskolát egyházi iskolává?
3. M i okozott gondot vagy nehézséget a tanévfolyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jellemezték a tanév munká

ját?
5. M i a gimnázium profilja? Hány osztály van, tagozatos oktatás folyik-e 

és milyen szakon?
6. Van-e kollégium és milyen a telítettsége?
(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a kérdés sorszámát tün

tetjük fel.)

B e r z s e n y i  D á n i e l  G i m n á z i u m  -  S o p r o n
V álaszol: dr. Lam pérth G yula igazgató

1. Iskolánk a 438. tanévét zárta. 
Összesen húsz nappali tagozatú 
osztályban 517 tanuló kapott bizo
nyítványt. A  tanulmányi eredmény 
két szélső értéke: 11 kitűnő és 11 
bukás. A  nyolcosztályos struktúrá
ban már 2 első, 1 második és 1 har
madik osztályunk is volt. Gimná
ziumunkban kétféle levelező okta
tás is folyik: első és második évfo
lyamon, 1-1 gimnáziumi, illetve 
szakközépiskolai osztályban közel 
százan tanultak. A  négy végzős 
osztályban 81 tanuló érettségizett, 
ebből hatan kitűnően, egy bukott. 
Diákjaink jól szerepeltek a külön
böző 'tanulm ányi versenyeken. 
Szemerei Samu az Országos Kö
zépiskolai Thnulmányi Versenyen 
angolból első helyezést ért el. A 
Kitaibel Pál biológiaversenyen 
Homor Péter szerepelt kiválóan: 
első lett. Megyei és országos sport- 
versenyeken számos érmet szerez
tek tanulóink.

2. A  felekezeti megoszlás: 217

evangélikus, 22 református, 274 
katolikus és 4 egyéb felekezetű ta
nulónk van. Minden hétfő reggel 
áhítattal kezdjük a hetet, amelyet 
a hitoktató lelkészek, Teológiára 
jelentkező diákjaink, illetve az 
igazgató tartanak. Ibrmészetesen 
a nagyobb egyházi és nemzeti ün
nepekről a templomban emléke
zünk meg. A  hozzánk jelentkező 
gyerekekben volt egyfajta lelki 
igény, ennek az iskola szerintük jó
részt meg is felel. Egyébként pedig 
a kérdéssel kapcsolatban még csak 
annyit mondanék: hiszem, hogy 
ebben az iskolában a szeretet ural
kodik.

3. Legfőbb gondunk, hogy kicsi 
az épület, igencsak szűkén va
gyunk már. Annak idején a nyolc 
évfolyamon egy-egy osztály tanult, 
most szeptemberben pedig már 21 
osztály indul. Tálán „sok” a gyerek, 
de aki ide jelentkezik, azt -  ha le
het -  fel kell venni! Egyébként a 
napi élet rendben folyik, a tantes

tület igyekszik helytállni. Hatal
mas az igény a nyelvtanulásra, s 
ezzel kapcsolatos gondunk, hogy 
olyan szaktanárok kellenek, akik 
tárgyukat németül tudják tanítani. 
Jelenleg be tudjuk tölteni ezeket 
az állásokat, de nem könnyen...

4. Hála Istennek, megvagyunk! 
Méghozzá jobban, mint gondol
tuk. Jó a kapcsolatunk a várossal, 
a környezetünkkel. Az új polgár- 
mester evangélikus, ezért a jövő
ben talán még több figyelmet re
mélhetünk. Jó a sajtónk is: ritka az 
olyan hét, hogy a városi és megyei 
lapokban ne írjanak rólunk. S azt 
is elmondhatom, hogy a több tu
catnyi iskolánkról szóló cikk hang
vétele -  talán egy-kettő kivételével 
-  dicsérő, segítő volt.

5. Már beszéltem a levelező ta
gozatról. Sopron szinte kétnyelvű 
város. A német nemzetiségi osztá
lyokban a tantárgyak felét német 
nyelven oktatjuk. Ez kaput nyithat 
a külföldön élő magyar diákoknak 
is. Ezenkívül említhetem még 
nagysikerű művészeti, drámapeda
gógiai fakultációnkat.

6. Saját diákotthonunkban 
mintegy 170 kollégistát tudunk el
helyezni. A volt teológusotthonról 
egyházunk lemondott, helyette 
kaptunk egy négy emeletes volt 
határőrlaktanyát, amelyre még egy 
emeletet ráépítettünk. Az átlago
san négyszemélyes szobákban az 
általában Eszaknyugat-Dunántúl- 
ról felvett tanulóink laknak. 
Egyébként a régión kívül jöttek 
még például Békéscsabáról vagy 
Salgótarjánról is, sőt tíz diákunk 
budapesti.

u . á.

P I A C G A Z D A S Á G  É S  E R K Ö L C S
Az Ökumenikus Thnulmányi 

Központ 11. füzete jelent meg, 
melyben a címben adott nagyon 
aktuális kérdésre adnak feleletet a 
füzet szerkesztői. Címe meghatá
rozza azt is, hogy speciálisan ke
resztyén és egyházi feleletet keres
nek a fenti témában: Az evangéliu
mi erkölcs és a piacgazdaság.

Az időszerűségről és a témával 
foglalkozás kényszerűségéről a 
bevezetésben így vallanak: „Öku
menikus teológiai munkaközösség
ként azért éreztük kötelességünk
nek, hogy gazdasági természetű 
kérdésekkel foglalkozzunk, mert 
ami az ország és a nép gondja, az 
az egyházaké, keresztyéneké is, így 
a m iénk is. ”

Lehetséges, hogy vannak, akik 
úgy vélekednek: az egyháznak 
nem a gazdasági kérdésekkel kell 
törődnie, foglalkoznia. Az egyház 
feladata a teológia művelése. Erre 
válaszként olvashatjuk: ,^4 teológus 
akkor jár elhivatása és rendeltetése

szerint, ha etikai normákat fogal
maz meg erkölcsi értékeket képvisel 
és általánosságban, vagy konkrét je
lenségekre nézve, az erkölcsi felelős
ség kívánalmaira emlékeztet: ezzel 
segítheti -  ha kell kritikai módon is 
-  a gazdasági élet irányítóit. A  gya
korlatba való átültetés módozatai
nak kimunkálását és a megvalósí
tást azután minden bizonnyal a 
szakemberekre kell bíznia és tőlük 
kell várnia. ”

A tanulmány átfogó elemzést ad 
a rendszerváltás okairól, következ
ményeiről és kilátásairól. Bepil
lantást nyerhetünk a kérdés nem
zetközi összefüggéseibe, a mai vi
lággazdasági helyzet, a világmére
tű válság adataiba. Külön fejezet 
szól a Biblia anyagi javakról szóló 
tanításáról, valamint a katolikus 
egyház és az ökumenikus mozga
lom etikájáról. Nyolc pontban fel
vázolja az egyházak ökumenikus 
feladatait, különöset^ hangsúlyoz
va az erkölcsi erők mozgósítására

irányuló munkálkodást. Végül 12 
ajánlásban sorolja el a tanulmány: 
mit lehet és mit kell tenni?

A füzet igen fontos iránytű lehet 
mai egyházi, társadalmi életünk és 
etikai magatartásunk kialakításá
ban. Ajánljuk olvasásra.

(A füzet kapható az Ökumeni
kus Thnulmányi Központ címén: 
1114 Budapest, Bocskai út 15.)

Meghívó
A Lébényi Evangélikus 

Egyházközség, temploma 
felszentelésének 
200. évfordulója 

alkalmából 
augusztus 20-án, 

vasárnap, de. 10 órakor 
ünnepi istentiszteletet tart, 

melyen igét hirdet 
Szebik Imre 

püspök

Akik a lelkészi pályára készülnek
-  Befejeződött a felvételi -

Még június végén lezajlott a felvételi vizsga az Evangélikus Teológiai A ka
démián. Azóta a lelkészi szakra felvételizettek közül 13 fiú  és 8 leány, a hit
tanári szakról pedig 1 fiú  és 5 leány kapta meg hivatalosan a „boldogító 
igent”, s majdnem ugyanennyien az elutasítást. A  felvételi vizsgával kapcso
latosan a bizottság tagjainak egyre-másra tesznek fel kérdéseket, néha csak 
az érdeklődés szintjén, máskor idegesen, számonkérőleg. Megpróbálkozom 
most a feltett, s a még elképzelhető -  kérdésekre választ adni.

Hány jelentkező volt ebben az év
ben? -  Pontosan 52, ez valószínű
leg rekord, ennyi talán még a II. 
világháború előtti időben sem volt. 
A lelkészi szakra negyvenhatan, a 
hittantanári szakra heten jelent
keztek, 28 fiú, 24 leány.

Milyen életkorú fiatalok jelent
keztek? -  A  jelentkezők kétharma
da ebben az évben fejezte be a kö
zépiskolai tanulmányait, egyhar- 
mada viszont már idősebb volt, 
2-3 éve érettségizett, kettő pedig 
harminc éven felüli.

Milyen felkészültséggel érkeztek a 
felvételizők? -  Rendkívül vegyes 
képet mutattak. Számosán igen 
magas pontszámot hoztak a kö
zépiskolából. Van köztük olyan, 
akinek három középfokú nyelv
vizsgája van, s ez további pontokat 
jelentett a felvételin. Ugyanakkor 
néhányan különböző szakközépis
kolában érettségizve mind ez ideig 
semmiféle nyelvet nem tanultak. 
Ha ilyen fiatal bekerül (s ez önma
gában nem lehetetlen!), szinte be
hozhatatlan hátránnyal indul a 
többiekhez képest, hiszen a Tboló- 
gián már az első évben hébert, gö
rögöt s egy modern nyelvet kell ta
nulnia.

Hogyan születik meg a végső 
pontszám, a felvételi sorrend? -  
Amennyire ez egyáltalán lehetsé
ges, igazodunk az állami egyetemi 
felvételi rendhez. A hozott pontok 
maximuma 60, ehhez jönnek a 
nyelvvizsga után járó plusz pontok. 
A  szerzett pontok száma ugyan
csak 60, ennek nagyobb része az 
írásbeli vizsgán (35 pont), kisebbik 
része (25 pont) pedig a szóbeli 
alapján adható, illetve kapható. 
Az írásbelin a magyar nyelvhelyes
ség és helyesírás tesztláp 10, a ma

gyar protestáns egyháztörténet és 
egyházrajz ugyancsak 10 pontot 
érhet, de 15 pontot lehet szerezni 
bibliaismeretből. A szóbelin Lu
ther Márton Kiskátéját kérdezzük, 
s az egyház tanításáról valami ke
veset Prőhle Károly hittankönyve 
alapján. Külön vizsgáztatja Trajtler 
Gábor tanszékvezető adjunktus a 
felvételizőket néhány -  a liturgiá
ban is előforduló -  énekünk alap
ján. S végül beszélgetés folyik a bi
zottság előtt.

A  felkészültségre, tudásra vonat
kozó kérdéseken kívül m it kérdez
nek a bizottság tagjai? -  A  kérdések 
a hitbeli alapokat feszegetik. 
Amennyire ez egyáltalán lehetsé
ges, szeretnénk tudni, őszinte hit
tel, valódi hivatástudattal rendel
kezik-e a felvételiző vagy sem. Iga
zak-e az életrajzban szereplő, szé
pen fogalmazott mondatok az ÚR 
szolgálatára való elhívásról? A vá
laszokból sok minden kiderül. 
Annyi mindenesetre, hogy van-e s 
milyen mértékű kapcsolata a felvé
telizőnek a gyülekezetével, vagy 
friss megtérése esetleg hosszú 
évek vargabetűje utáni hirtelen el
határozással érkezett, s még idege
nül mozog a gyülekezeti-egyházi 
közegben. A beszélgetés alapján a 
hattagú bizottság tagjai 0-1-2  
pontot adhatnak, s ez -  egyszerre -  
tárgyilagosan is megalapozott, de 
talán szubjektív vélemény is arról, 
ott szeretnénk-e látni az illetőt a 
hallgatók között vagy sem.

Ez a 12 pont éppen 10%-a az el
érhető maximumnak, a 120 pont
nak. Nem kevés ez? Nem kerül így 
túlsúlyba a mérhető tudás a nem 
mérhető hithez képest? -  A  hit va
lóban nem mérhető, nincs erre 
sem mérőeszköz, sem mértékegy

ség. A Krisztus-hitnek azonban i  
sok minden között -  ismertetőjele 
az igaz ismeretre való törekvés. 
Túl a felvételi vizsgán már feltehe
tő a ’kérdés: igazi Krisztus-hite 
van-e annak, aki 18-20 éves korá
ban nem tudja felsorolni Jézus 12 
tanítványát, nem tudja, mi történt 
a Bethesda partján, s nem tudja le
írni 10 mondatban pl. a tékozló 
fiúról szóló példázatot?

Miért nem vett fe l a bizottság több 
fiatalt? -  A  nem elégséges eredmé
nyen túl visszatartott minket a 
Teológiai Akadémia és a Teológus 
Otthon korlátozott befogadóké
pessége is. Másrészt reméljük, 
hogy a jelenlegi magas teológus
létszám öt éven belül megszünteti 
egyházunk lelkészhiányát, s attól 
kezdve elég lesz, ha évente 12-15 
teológus végez.

Tévedhetetlen-e a Felvételi Bizott
ság? -  Külön-külön sem, együtt 
sem tartjuk magunkat tévedhetet
lennek. A felvételi vizsgát imád
sággal kezdtük, ebben a felvételi
zőknek nyugodtságot, a vizsga 
eredményével kapcsolatban igaz
ságosságot kértünk, s azt hogy a 
kérdéseket és a válaszokat, vala
mint azok megítélését az Úr igaz
gassa. Egyedül egyikünk sem vál
lalná a döntés felelősségét, kit ve
gyünk fel, s kit utasítsunk el. De 
talán a testületi döntés mégsem té
vedhet olyan nagyot. Hiszen mind
nyájan -  a rektor, a rektofhe- 
lyettes, a gyakorlati teológia pro
fesszora, a pszichológia tanárnője, 
az otthonigazgató és az ifjúság sze- 
niora -  azt szeretnénk, hogy a leg
jobbak, a legalkalmasabbak kerül
jenek be a hallgatók közé.

Jelentkezhet-e újra az, akit ebben 
az évben elutasítottak? -  Igen. Az 
előző években is, az idén is voltak 
néhányan, akik másodszor próbál
koztak, általában sikerrel. Hasz
nukra vált az idő, tartalmasabbak 
és érettebbek lettek. Reményt kel
tőbbek.

Zászkaliczky Pál

E lőzetes az O rszágos P rotestáns Napokról
Régi hagyomány felújítása céljából kezdte el két éve a M EÖ T az Orszá

gos Protestáns Napok rendezését. A  reformáció ünnepét megelőző héten sze
retnénk az idén is országos méretekben megünnepelni az évfordulót. Alig há
rom hónap múlva kerülhet sor a lebonyolításra. Hogyan folynak az előké
születek? Kérdéseinkkel dr. Bóna Zoltán főtitkárt kerestük fel, hogy tájékoz
tassuk híveinket.

-  Hogyan tervezte meg a szervező 
bizottság az idei Országos Protes
táns Napokat (OPN)?

B. Z .: A_ szervezés idejében 
megindult. Április-május hónap
ban minden gyülekezet és egyházi 
intézmény megkapta a felhívást a 
helyi ünnepségek tervezésére, idő
beni elhelyezésére. Úgy tervez
tünk, hogy három központi ese
mény, rendezvény lesz a főváros
ban és az október 20-31 közötti 
napokra mindenütt tervezhetnek 
helyi eseményeket, ünnepélyeket, 
ugyanúgy, mint az elmúlt évben.

-  Vegyük sorra a programokat. 
Először a központi eseményekről 
kérek felvilágosítást.

B. Z.: Mindenek előtt az OPN 
1995. évi főtémája: EGYÜTT 
EGYMÁSÉRT! Ebbe a témakör
be beleillik bizonyságtételünk a re
formáció egyházainak közösségé
ről, de a tolerancia-évének mon
danivalója is.

Három központi eseményt ren
dezünk. Október 20-án de. fél 10 
órakor nyitjuk az OPN-t a buda
pesti Deák téri Evangélikus Gim
náziumban. Itt TEOLÓGIAI FÓ- 
RUMot tartunk, melynek össze
foglaló témája: Megbékélés, mint 
Isten ajándéka és az új élet forrása. 
A  bibliai bevezetést dr. Bartha Ti
bor szegedi református lelkész 
tartja. A történeti csoportban dr. 
Gergely András történész, az öku

menikus csoportban Gáncs Péter 
evangélikus lelkész tart előadást és 
vezeti a megbeszélést. Délután pa
nel-diszkusszió lesz ugyanott.

A  második kiemelkedő ese
mény a KULTURÁLIS EST lesz. 
Ezt október 29-én, vasárnap este 
6 órakor a MOM színháztermé
ben tartjuk ezzel az összefoglaló 
témával: „Fogadjátok be egymást, 
ahogyan Krisztus is befogadott 
m inket az Isten dicsőségére. ” 
(Róm 15,7) Ezen az esten Kányá- 
di Sándor író tart előadást és a 
műsorban Gryllusz Vilmos együt
tese és a Baptista Harangkórus 
játszik. Szerepelnek még az evan
gélikus, református és baptista 
egyházak énekkarai. Erre az est
re ingyen jegyeket kell igényelni 
előzetesen, ezért nyomatékosan 
kérjük a lelkészeket is, de 
gyülkezeti tagokat egyénileg is, 
hogy időben igényeljék jegyeiket 
a M EÖT irodájában: Ökumeni
kus Tanács 1026 Budapest, Bim
bó u. 127. vagy telefonon: (1) 
176-4847. A jegyekre a helyfogla
lás miatt van feltétlenül szükség! 
(Múlt évben -  jegy hiányában -  
többen kiszorultak a Vigadóból. 
A MOM színházterme nagyobb 
befogadóképességű, de ide is kell 
a helyre szóló jegy!)

A harmadik esemény október 
31-én a REFORM ÁCIÓI EM
LÉKÜNNEPÉLY lesz. Ezt a kis

pesti Baptista Tfemplomban tartjuk 
este 6 órakor. Igét hirdet: dr. Hege
dűs Lóránt református püspök, 
előadást Szebik Imre evangélikus 
püspök tart. (A templom címe: 
Kisfaludy u. 20.)

-  A  központi eseményeken kívül 
milyen helyi rendezvények vannak 
előkészületben?

B. Z.: Sajnos ezekről még rész
letesen nem tudok beszámolni. A 
körlevelet azért küldtük szét ko
rán, hogy legyen idő a helyi terve
zésekre. Ezúton is nyomatékkai 
kérjük a lelkipásztorokat és a gyü
lekezeteket, hogy tervezzenek ün
nepélyeket, jubileumokat erre az 
időre. Óvodától az egyetemig szer
vezhetők megemlékezések, verse
nyek, találkozók, melyek mind be
oszthatok erre a 10 napra! Legye
nek gyülekezetszerű és a helyi ön
állóságot is kidomborító rendezvé
nyek.

-  Hogyan lesznek ezek az alkal
mak ismeretessé?

B. Z.: Idén is tervezzük egy or
szágos programfüzet kiadását. Eb
ben jelennének meg az esemé
nyek, alkalmak és így országosan 
reprezentálnánk és igaz képet ad
hatnánk az OPN megmozdulásai
ról. Ez a füzet csak akkor készül
het el időben, ha a helyi rendezvé
nyek időpontját, helyét és témáját 
időben bejelentik a MEÖT irodá
jában (címe az előzőkben) szep
tember 15-ig. Nyomatékosan kér
jük, hogy időben tervezzenek és 
küldjék a pontos adatokat, hogy 
mindenki szerepelhessen a prog
ramfüzetben!

-  Köszönöm a beszélgetést.
tszm
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GYERMEKEKNEK A  F I A T A L O  K  N  A K

BIRTALAN FERENC:

M íg  m e g n ö v ö k

Engem  ne em eljen a m agasba senki, 
ha nem tud addig tartani, 
m íg tényleg megnövök.
Guggoljon mellém , 
ki nem csak hallani, 
de érteni akar,
hogy közel legyen a szívdobogásunk.

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

Olivér panaszkodik
Olivér a nappali szoba ajtaja előtt téblábol. Bent 

veszekednek. Es hogyan! Anya azt mondja: „Két szal
maszálat nem rakna keresztbe...!” Apa pedig: „Ez az 
állandó akadékoskodás...” Anya mondja: „...mint egy 
utolsó szeméttel!” Apa meg: „...semmi mást, csak 
szemrehányást!” Hangjuk harsány és haragos.

Olivér a szobájába menekül.
„Jóisten”, mondja, „kérlek, add, hogy abbahagy

ják!” Azután egész csendesen vájja, mit válaszol a Jó
isten. De a Jóisten nem válaszol semmit.

„Te, hallasz engem egyáltalán?” kérdezi Olivér. 
„Csinálj valamit, hogy abbahagyják! Nem bírom to
vább! Add, hogy kibéküljenek!” De a Jóisten nem vá
laszol.

„Te”, mondja Olivér, miközben a könnycseppek vé
gigcsorognak az arcán, „mért nem teszel semmit? Va
lamit tenned kell! Kell!”

Minden erejével figyel, de a Jóisten hallgat. Olivér 
bebújik az ágyba, és a fejére húzza a takarót, hogy ne 
hallja a veszekedést a nappaliból. „Nem értelek, Jóis
ten! Szörnyen csalódtam benned!”

És visszafolytott lélegzettel várja, hogy most mit 
szól á Jóisten. Mert ha Olivér ilyen keservesen pa
naszkodik, csak nem hallgathat a Jóisten. A Jóisten 
hallgat.

Olivér vár, és sír, és vár. Azután nem bírja tovább 
az ágyban. Mezítláb fut át a nappaliba. Szülei még 
mindig veszekednek. „Hagyjátok már abba!” mondja 
Olivér. „Olyan szomorú vagyok, ha veszekedtek. Fé
lek, hogy ti is elváltok, mint Mónika szülei.”

„Na most meg már a kölyök is belebeszél!” ordítja 
.apa>- „Ilyen őrültséget” Ki beszél itt válásról!” kiabál
1 »  UUi u

„Nekem sokkal jobb, ha mindketten velem vesze
kedtek, mint ha egymásra vagytok ilyen mérgesek!” 
zokogja Olivér.

„Mi nem vagyunk mérgesek egymásra, csak van egy 
kis nézeteltérésünk”, morogja apa.

„Mi lenne, ha az ember még csak nem is veszeked
hetne egy kicsit nyugodtan”, mondja anya, s szemei
ben megcsillan a tőle megszokott mosoly. „Tűnés az 
ágyadba, Olivér, méghozzá most rögtön!”

Olivér indul. Olyan álmos, hogy hangosan ásítozik. 
Nagy sóhajtással bújik be a takaró alá.

„Ezt jól csináltad”, mondja a Jóisten.
„Ühümm”, hallatszik a takaró alól. De lehet, hogy 

csak két mélyebb lélegzetvétel volt...

A gyermekrovat készítői stáb jának  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Kakukktojás
Elérkezett játékunkban a harmadik forduló! 

Összetartozó dolgok között kell rábukkanni arra az 
egyre, ami nem tartozik közéjük. Meg kell találnotok, 
négy dologról, hogy melyik az, amelyik nem illik a 
másik három közé. Az köti össze a három másikat, 
hogy mindhárom egyazon bibliai történetben szere
pel. Segítségül elárulom, hogy evangéliumi történe
tekről van szó! Beküldendő a kakukktojás, vagyis az a 
negyedik szó, amely nem illik a másik három közé. 
Ám ez még nem minden!

A kakukktojások alapján ugyanis rá lehet bukkanni 
egy olyan történetre, melyből a három hét folyamán 
megtalált „kakukktojás-szavakat” vettem. Ez a törté
net Máté evangéliumában található. (Márknál és Lu
kácsnál is olvashatjuk, de a legkönnyebben Máténál 
ismerhettek rá.) íme a négyes, melyből az egyik ka
kukktojás. De melyik? A megfejtést legyetek szívesek 
keddig postára adni!

Betfagé Jeruzsálem
Cézárea
Filippi

Sión

H u m o r z s á k
-  Apu, a múltkor azt mondtad, hogy nagy szégyent 

hozok rád a rossz hittanjegyemmel, mert te a templomi 
kórusban énekelsz. Még száz forintot is ígértél, ha nem 
írok elégtelen dolgozatot. Nos, van egy jó  hírem!

-  Csak nem sikerült a dolgozatod?
-  Nem, de megspóroltam neked száz forintot!

*

Amikor az apa meglátja a fia hittanbizonyítványát, 
így szól:

-  Beszélnem kell a hittantanároddal!
-  A z tényleg nem ártana -  helyesel Ferike. -  Külön

ben így fogja továbbra is csinálni!

*

A lelkész vasárnap a gyülekezet felügyelőjénél ebé
del. A  levest a hittanos Misiké tálalná fel, de megbot
lik, és a forró leves a vendég ölébe ömlik. A  lelkész fel
ugrik: mindenki megrémül. Csak Misi mosolyog rá az 
áldozatra:

-  Ugye, tisztelendő bácsi, most szívesen mondana va
lami csúnyát...

Leltározom. Tizenkilenc -  azaz 
19 -  elszánt fiatal és már nem 
annyira fiatal, 35 fokos átlaghő
mérséklet (napközben), tömérdek 
szúnyog, csekélyebb mennyiségű 
kullancs, megtömött, ideális mére
tű és tömegű hátizsákok, hálózacs
kók, katonai- és normális sátrak, 
műanyag és bádog étkészlet, 
kul(I)a(n)cs: kiszáradás ellen, több 
tonna ló- vagy micsoda-kolbász 
plusz néhány liter zsír, amit idő
közben kiizzadt magából, ezenkí
vül tomacsukák, bakancsok, iz
zadtságszag, műanyag vizeskan
nák, erdők, mezők, források, he
gyek, 1 db kisbusz, ebolajárvány, 
jókedv, csend, éneklés -  Józsival, a 
gitárral, csillagok, telehold, békes
ség, szeretet — mindez Isten ege 
alatt. Hát körülbelül ennyi. De va
lószínű, hogy kifelejtettem még 
egy-két dolgot (tételt). A szenili
tás! Tüdőm. *

Az ötlet: mi lenne, ha mind
ezekkel az imént felsorolt tételek
kel összehoznánk egy vándortá
bort? Ez a nem mindennapi gon
dolat Országos Tamás és Tamásné 
agyában motoszkálni kezdett -  és 
hát mint jómagam is tanúsíthatom, 
aki szerény túlélője voltam az ese
ményeknek -  meg is valósult július 
8—1'4-ig.

Az erőltetett menetre, ami nem 
is volt annyira erőltetés, a Kelet- 
Mecsekben került sor: Hogy csak 
néhány helyet említsek, amely 
ezentúl nyomunkat és emlékünket 
őrzi: Kisújbánya, Márévár, Zengő,

O l v a s t a m  v a l a h o l
„Szeretnék -
csak egy parányi méccsé lenni, 
mely bevilágít egy szobát -

csak egy szál deszkahíddá lenni, 
mely szakadékot ível át -

csak egy kanálka mézzé lenni, 
legyen az élet édesebb -

csak egy segítő kézzé lenni, 
mely teszi azt, amit tehet
Mécs, híd, méz, kéz: milyen egy

szerű, együgyű szavak! És mégis, 
micsoda mélység lakik bennük! 
Ott, belül születtek meg, egy em
berszívben, és összekovácsolódtak 
egy hitvallássá. Egy furcsa bizony
ságtétellé, ami egyúttal imádság is. 
Szeretnék -  igen, Istenem, én is 
szeretnék! Egyedül képtelen va
gyok rá, de a Te erőddel, szerete- 
teddel világíthatok, összeköthetek, 
édesíthetek és támogathatok. 
Ahogy Te tetted, és teszed most is 
értünk, értem. Szeretnék -  tudom, 
ezt Te is szeretnéd az életemben. 
Kérlek, add fényed, hogy vissza
tükrözzelek, ívelj át bűnöm szaka- 
déka fölött, hogy én is híddá vál
jak! Kérlek, savanyú életem Te íze
sítsd meg jelenléteddel, hogy éde
síthessek szomorú sorsokat; fogj 
kézen és vezess, hogy hozzád ve
zethessek másokat!

Isten  ege alatt
Pécsvárad, Dombay tó... Es mi is 
őrizzük, ott belül az emléküket, tu
dom. Nem lehet csak úgy elfelejte
ni! És egymást sem.

Leltározom: régi és új arcok -  
Gyulától Szilvásváradig, Marosvá
sárhelytől Nagytarcsáig; tanulók 
és dolgozók, KIE-sek és 
mégKIÉbbek, szabadúszók és 
csak lubickolni tudók... Tábori 
megrendezett ebolajárvány-áldo- 
zatok és szerencsétlen túlélők, ne
hézsúlyú és pehelysúlyú hátizsá
kosok: vagyis ez így mind össze
foglalva: MI.

„Hát első próbálkozásnak nem 
is volt olyan rossz. Jól éreztük egy
mást. A mindennapi Schöllerekkel 
egészen kibírható volt. Jövőre ve
letek -  ugyan hol? Azért ne adjuk 
fel -  járvány ide vagy oda! Mit ne
künk napi negyven szúnyogcsí
pés!” íme, egy csokorra való a kri
tikus értékelésekből!

A magam részéről csatlakozom 
az előttem szólókhoz. A túra ne-

Egy kis vers még ide kívánkozik -  köszönetképpen:

Szeretem a jószagú nyári estét,
olyan, mint a kiságyban volt, a takaró alatt.
Szeretem a csillagokat, mert mindig visszanéznek rám. 
Szeretem a zümmögő bogarakat, 
mert álomba szolmizálják a világot.

Belekaroltam a szélbe, és futottam vele.
Hanyatt feküdtem a földre, és magamra húztam az eget. 
Megfogtam a katicabogarat, és szerelmet vallottam neki. 
Váltamra vettem az erdőt, és feldobtam a levegőbe.
Felúsztam a nap sugarára, és rásütöttem a világra.

(Agai Ágnes)

hézségi foka harmóniában volt fi
zikai teljesítőképességemmel, 
amely csodálkozással töltött el, és 
némi megalapozott büszkeséggel. 
Nahát! Hogy erre még egy ilyen 
magamfajta „káplány” is képes le
gyen! Sikerélmény a köbön. Hát 
szóval, jó volt., És mindenekelőtt a 
rendezés. Pardon, ezt azt hiszem, 
nagy betűvel kellett volna írnom. 
Ugyanis Róla van szó. Akinek az 
ege alatt mindez valósággá lehe
tett számunkra. A vándorutak, a 
fürdés, pihenés, a közös főzés, az 
elcsendesedés és a jóízű alvás a 
csillagok alatt. Igen, Isten ege alatt 
sok minden történik. Még ilyen 
egyszerű, hétköznapi dolgok is. 
Semmi különös: néhány tétel a lel
tár szerint, amit Ő örömtúrává va
rázsol. És tudom, nemcsak egy 
hétre korlátozza ezt az ajándékát. 
Azt a másik, hosszú túrát is Ő ve
zeti, igen, életünk vándorútját -  Is
ten ege alatt!

V.Gv.

„Jubál volt atyja minden síposnak és lantosnak...
akkor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét” 

M ózes első könyve 4. fejezet

JUBÁL ’95
Gödöllő, szeptember 2-3.

A  m ár hagyománnyá váló 
Gödöllői Keresztyén Könnyűzenei Találkozóra 

vátjuk zenekarok, szólóénekesek, 
pantomincsoportok, képzőművészek jelentkezését.

Az idei program ról előzetesen:

Szeptember 2. szombat: 
de. 10.00-től szabadtéri fellépések 
du. 13.00-16.00 zenekarok próbája 
a Petőfi Művelődési Központban 

du. 17.00 a Jubál ’95 megnyitása (koncertek 22.00-ig tartanak)

Szeptember 3. vasárnap:
de. 10.00-től közös istentisztelet m odem  ökumenikus liturgiával 

du. 14.00: a  Jubál ’95 koncertjei.
Távollakók számára szállást, fellépő zenészeknek 

étkezést biztosítunk!

Hangszerbörze, kazetta- és könyvárusítás, híres külföldi zenészek, 
toplista, a zenekarokról... ajándékok!

Jelentkezési cím: Győri Johanna: Budapest 1204 Ady 89.
Tel/fax/üzenet: 283-01-48

Gyermekek a Bibliában
(A Hittanverseny után..)

Már többször adtunk előzetes hírt az 1995. április 
22-23-án Piliscsabán megrendezett IV. Országos Bib
liai és Hittanversenyről. Álljon most itt néhány sor a 
gyerekek tollából:

„Ránézek a naptáramra: április 22-23-án külön ki
emelve, s mellé odaírva: hittanverseny.

Ezt a hétvégét Piliscsabán töltöttem sok-sok más gye
rekkel együtt. Néhány hete már lázasan készülődtünk, 
mindannyian olvastuk a megadott igehelyeket... ”

(Sebestyén Linda,Zugló)

„Mindenkit vagy a szülei, vagy a busz vitt a kijelölt 
helyre. Aki hozott hálózsákot, az a kollégiumban lakott, 
aki nem, az pedig ott a kis házakban.

Reggel, mikor megérkeztünk, jelentkeztünk az egyik 
nagylánynál. Ott kaptunk két kis kártyát, az egyikre azt 
kellett ráírni, hogy melyik gyülekezetből jöttünk és hogy 
mi a nevünk. A  másikra pedig rá volt írva egy név (ne
künk a Simeon nevet adták). Ez lett a csapatunk neve.

12 csapat volt. 180 gyerek közül meg kellett keresni a 
csapattársainkat.. ”

(Sim eon csapatából, D eák  tér)

,Vkz ebédig még nem mindenki érkezett meg, addig 
zsidó táncház volt Marton Tamás vezetésével. Ebéd után 
kezdődött a verseny.. ”

(Farkas Anna Zsófia és F ark as Ilona Ju d it, Győr)

„..Elvittek bennünket a kis kápolnába, ahol énekel
tünk és elmondták a játék feltételéit. Minden csapat ka
pott egy térképet, amelyen 12 állomás volt feltüntetve. 4- 
től fél 8-ig tartott a já ték Piliscsaba több részére el kel
lett mennünk ”

(Sim eon csapatábó l, D eák tér)

,Ahogy végigmentünk a megadott úton, megcsodál
hattuk a pilisi erdő szépségét. A z állomásokon teológu

sok vártak minket olyan feladatokkal, amelyek nem 
okozhattak nehézséget, de azért néha elkelt a segítség.

A z egyik állomás a SILO-ban volt, ahol mozgássérült 
emberek élnek Egy darabig mi is tolókocsiban ültünk s 
így megtudhattuk milyen érzés ez.. ”

(Sebestyén L inda, Zugló)'

„12 állomás volt. Mindegyik a kijelölt igehelyekkel 
kapcsolatos. Valahol énekelni, filmezni, színészkedni, 
játszani kellett. Ezután vacsora és bemutatkozó, ahol 
gyülekezetek mutatkoztak be egy-egy jelenettel. ”

(Farkas Zsófia és F ark as Hona Ju d it, Győr)

,„A verseny jó volt és a csapat tagjai is jó  fejek voltak 
A  „legjobban” az „tetszett”, m ikora 12 állomásból a 10. 
egy hegy, vagy domb, vagy nem tudom, minek nevezzem, 
tetején volt. Lemenni már egyszerűbb volt.

A z esti bemutatkozások is szuperek voltak Rengeteget 
daloltunk ”

(Afnan A ssad S hahadehe , Kelenföld)

„Másnap korán keltett bennünket az egyik vezető, gi
táros énekkel. Majd lent reggeliztünk és a templomban 
úrvacsorás istentiszteleten vettünk részt.

Istentisztelet után eredményhirdetés, amit mindenki 
izgulva várt. A z első helyet idén az Aser csapata nyerte. 
Ők Szlovákiába utaznak majd nyáron. Nem értünk el 
helyezést, de a részvétel a fontos. ”

(Farkas Zsófia és F a rk as  Ilona Ju d it, Győr)

„Gondolom, mindenki sok új barátot szerzett, s jól 
érezte magát ezen a hétvégén. Én nagyon élveztem, mert 
hívő közösségben lehettem. A  vasutas-sztrájk miatt so
kan inkább otthon maradtak de azt hiszem, nem bán
ták volna meg, ha eljönnek mert nem a verseny volt a 
lényeg hanem valami egészen más.

Remélem, jövőre veletek is találkozhatunk ”
(Sebestyén L inda, Zugló)

„Hát ennyi volt a 2 nap rövid története. Kár, hogy csak 
ilyen rövid idő volt. Ebben a versenyben talán az volt a 
legjobb, hogy nem az volt a lényeg, hogy ki nyert, hanem, 
hogy barátokat szerezzünk. És azt hiszem, ez nekem si
került is. ”

(Afnan A ssad S h ah ad eh e , K elenföld)

*

Nekünk, szervezőknek is hasonlóan nagyszerű él
ményt jelentett a verseny, ahová a vasutas-sztrájk el
lenére is 152 gyermek érkezett hittantanári, lelkészi, 
vagy szülői kísérettel.

Hadd mondjunk hát köszönetét elsőként a mi 
Atyánknak, aki gyönyörű napfényes és meleg idővel 
ajándékozott meg bennünket, s aki ilyen sok gyerme
ket elhozott -  a közlekedési akadályokat félretéve -  
Piliscsabára, s mindvégig fölöttünk tartotta áldó ke
zét.

Köszönetét mondunk Varga Gábornak a piliscsabai 
missziói otthon vezetőjének és feleségének, akik a 
nagy létszám ellenére is tudtak elegendő szállást biz
tosítani számunkra a szomszéd kollégium bevonásá
val, s végig szeretettel gondoskodtak rólunk. Külön 
köszönet Béthel dolgozóinak.

Köszönjük Szabóné Mátrai Marianna szolgálatát: az 
ötletes és gyermekközeli áhítatot és istentiszteletet, 
ami úrvacsoraosztással és a kisebbek megáldásával 
zárult; dr. Cserháti Péternek a MEVISZ elnökének, 
hogy elfogadta meghívásunkat; eredményt hirdetett 
és kiosztotta az ajándékokat; Marton Tamásnak a 
táncházat és az akadályversenyen vállalt feladatot. 
Köszönjük Gadó Pali bácsiéknak és a SILÓ lakóinak 
a nyfltszívű és jókedvű segítséget; a teológiának a kis 
buszt; a lelkészeknek és hittantanároknak az alapos 
felkészítést és kiváltképp köszönjük közel 30 teológus 
és szolgatárs munkáját, akikkel már ősztől együtt tör
tük fejünket a verseny előkészületein..

A sok köszönet után megérdemelten közöljük az 
első három győztes csapat névsorát és a különdíjban 
részesülteket.

Első helyezést ért el Áser csapata: Csővári Anett, 
Hegyi Katalin, Nász Heléna, Sterczel Miklós (Tatabá
nya); Schermann Sándor, Schermann Géza, Ráth An
na, Linka Judit, Linka Katalin (Kelenföld); Magasföl
di Rózsa, Abaffy Veronika (Törökbálint).

A második helyezést Simeon csapata érte el: Polló 
Diana, Zalán Eszter (Deák tér); Gáncs Tünde, Csitári 
Boglárka (Nagytarcsa); Mészáros Tibor, Németh Al
bin, Zelnik Dániel (Mende); Resch Dorina, Bombolya 
Judit, Balogh Melinda (Pestlőrinc); Verebes Zsolt, 
Lócsi Levente (Celldömölk).

A harmadik helyet Naftali csapata érdemelte ki: 
Kapi Zsófia, Beller Edina, Biró Dorina (Zugló); Zom- 
bory Réka, Dechert Anna, Zsoldos Anikó (Kelenföld); 
Ignácz Lajos, Szetei András (Rákosszentmihály); 
Csehi József (Orosháza); Szondái Zsuzsanna (Te- 
rény); Portschy Dániel, Portschy Szabolcs, Pécz Tibor 
(Celldömölk).

Különd(j a legjobb megfejtés beküldőinek: Nagy 
Gergely (Rákoshegy), Kovács Krisztina (Szárazd), 
Kollár Tamás (Dunaegyháza), Thiering Péter (Rákos
szentmihály), Pécz Lilla (Celldömölk), Bálint Lea 
(Óbuda), Zimmermann Erna (Szügy), Bombolya Ju
dit (Pestlőrinc), Gáncs Tünde (Nagytarcsa), Resch 
Dorina (Pestlőrinc).

A leggyorsabb beküldők: Beller Edina (Zugó), 
Fuksz Gábor (Püspökmolnári), Haba Katalin Mónika 
(Miskolc).

A  bemutatkozó esten különdíjat kapott Kocsondi 
Sándor Dániel, az orosházi gyülekezet versenyzője 
Reményik Sándor: Pilátus című verse elszavalásáért. 
Még most is fülünkbe cseng a vers sora, hangulata.

Adja Isten, hogy 1996-ban újra találkozhassunk Ve
letek!

H am m ersberg-G anczstuckh  Jú lia  
és

B örönte M árta
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Millecentenáriumra,, honfogla
lásunk 1100. jubileumára készü
lünk. Ünnepi megemlékezések és 
kiadványok, tudományos üléssza
kok és kiállítások tervei születnek. 
Evangélikus egyházunk is magáé
nak vallja viharos évszázadaink 
egészét: időszámítását nem Luther 
Márton fellépésével kezdi.

Visszaemlékezésünk most még
is fél évezredünkre korlátozódik. 
A hivatalosan is „történelminek” 
nevezett Magyarországi Evangéli
kus Egyház a reformáció korától 
napjainkig -  főként a kultúra, kö
zelebbről az iskolatörténet vonat
kozásában -  kimagaslóan sok ér
tékkel és értékes személyiséggel 
ajándékozta meg a Kárpát-meden
ce népeit s benne magyarságunkat.

Mivel azdhban nincsenek eléggé 
köztudatban ezek az értékeink, a 
közelgő jubileum jó alkalmat ad
hat gyülekezeteinknek és intézmé
nyeinek e hiány orvoslására és egy
fajta emlékőrző mozgalom megin
dítására.

Június 27-én délután Isten ne
vének segítségül hívása mellett in
dult az autóbuszunk a várva várt 
útra, Németország felé. Witt- 
mannsdorf, Schiepzig és Pret- 
schen gyülekezetei közös énekka
rának vezetője, Johanna Thöne 
asszony meghívásának eleget té
ve. Szlovákiában Pozsonyt, Cseh
országban Prágát csodálhattuk 
meg. Huszonnyolc órai út után, 
szerdán késő délután végre meg
érkeztünk Wittmannsdorfba, ahol 
vacsorával vártak bennünket, 
majd ki-ki szálláshelyére sietett 
vendéglátójával.

Az egyhetes programot már egy 
hónappal az indulás előtt megkap
tuk s így azt mindenki ismerte.

Csütörtökön a családoknál elfo
gyasztott reggeli után elindultunk 
Lübbenau felé. Reggeli áhítat az 
autóbuszban. Közös csónakkirán
dulás várt bennünket a Spree folyó 
ágain. A  folyóról elnevezett több 
száz hektáros erdős vidék az 
UNESCO védnöksége alatt áll. A 
gyönyörű vízi-erdei paradicsom 
turisták ezreit vonzza évről évre s 
most minket is ámulatba ejtett a 
természet érintetlensége és a múlt 
varázsa. Még ma is csónakon köz
lekedik a postás. Csak a madarak 
éneke és a mi éneklésünk zavarták 
meg az erdő csendjét. A  400 km-es 
víziútból mi csak néhány órányi 
utat tehettünk meg, mert vártak 
bennünket. Ekkor találkozott elő
ször a két énekkar az első közös 
próbán.

Pénteken Cottbusnak vettük az 
irányt, ahol a kert- és növénykiállí
tást néztük meg. A hatalmas terü
leten egy üvegből készült kis temp
lom áll. Naponta három istentisz
telet van. A  lelkész a 89. zsoltár

Javaslatom a következő. Min
den egyházközség hozzon létre egy 
Emlékőrző Bizottságot, amely 
számba venné múltjának azokat a 
kimagasló értéket jelentő szemé
lyiségeit, akik a történelem, iroda
lom, művészet, humán és műszaki 
tudományok területén kimagaslót 
alkottak. Mivel anyagi lehetősége
ink igencsak korlátozottak, aligha 
gondolhatunk egy-egy mellszobor
ra vagy más emlékműre., De ahol 
például reformátor, neves prédi
kátor, gályarab, vértanú vagy más 
tudós evangélikus őseink születtek 
vagy meghaltak, vagy akárcsak 
megfordultak jelen határaink kö
zött, ott létesüljön emléktábla, je
lenjen meg róluk szóló tanulmány, 
újságcikk vagy gyülekezeti körlevél. 
Berendezhető akár egy emlékszo
ba is kiállítással, de könnyebb -  és 
pénz nélkül is megvalósítható 
-egy-egy gyülekezeti vagy iskolai te
remnek egykori jelentős személyi
ségéről való elnevezése.

A teljesség igénye nélkül java

első kilenc verse alapján hirdette 
az igét. Kérésére az énekkar né
hány számmal szolgált az istentisz
teleten.

Szombaton délelőtt ismét csó
nakázni voltunk, természetesen 
más volt az irány. Itt már motor
csónakkal is lehetett közlekedni. 
Délután egy öregek otthonában 
énekeltünk. A tulajdonos büszkén 
vezetett körül a takaros épületek
ből álló intézményen. A  legmo
dernebb felszerelésnél csak a sze
mélyzet meleg szíve tudott reánk 
nagyobb hatással lenni. Este 
Zaureban volt az első koncer
tünk. A lelkész köszöntő szavai 
után miénk volt a szó, azaz a 
hang. A gyülekezet és a 13. száza
di templom hallgathatta az egyhá
zi és világi műveket: német, an
gol, latin, szlovák és természete
sen magyar nyelven. Csak akkor 
tapsoltak, amikor a népdalfeldol
gozások tüzes ritmusa magával 
ragadta őket.

Vasárnap a schlepzigi templom
ban ünnepély volt, melyen a két 
énekkar szolgált, Ulrike Vogt lel
késznő köszöntő szavai után Ha
lász Sándor békéscsabai segédlel
kész hirdette az igét a 92. zsoltár 
alapján: „Milyen jó hálát adni az 
Úrnak, és zengeni neved dicsére
tét, ó Felséges .. tízhúrú hangsze
ren és lanton, zengő hárfán.”

Az ünnepi istentisztelet után a 
templomkertben kávét és süte
ményt kínáltak. Az énekkarok 
szinte mindent elénekeltek amit 
tudtak, senki sem volt fáradt és 
mindenki megértette a másikat a 
zenén keresztül.

Hétfőn indultunk Berlinbe. 
Volt, aki már járt itt, de hűségesen 
követte azokat, akiknek minden új

solhatnám a Teológiai Akadémia, 
egyházi középiskoláink és kollé
giumaink termeinek névvel való 
megjelölését; számba jöhetnének 
már amúgyis megidézett „nagy” 
nevek -  Budán Dévai, Tblnán és 
Pápán Sztárai, Bobán Huszár Gál, 
Pesten Bornemisza, Sárváron Ma- 
gyari, Sopronban Berzsenyi, 
Szarvason es Albertiben Tessedik, 
Bonyhádon és Aszódon Petőfi, 
Orosházán Székács és Győry, 
Nyíregyházán Kossuth stb. -  mel
lett sokszor méltatlanul feledésbe 
merült templomépítők és alapít
ványtevők, énekköltők, és árva- 
ház-alapítók, gyülekezetszervezők 
és egyházi vezetők, diakonisszák, 
misszionáriusok, embermentők és 
mások nevei.

Az egyes gyülekezeteket és in
tézményekét érintő kérdésekben 
szívesen rendelkezésükre áll az 
Evangélikus Országos Múzeum és 
Akadémiánk Egyháztörténeti Tan
széke.

Dr. Fabiny Tibor

volt. Az idegenvezetőnk (Johanna 
Thöne asszony félje, Michael) na
gyon jól tudta, mit érdemes meg
nézni. Késő délután nehéz szívvel 
búcsúztunk Berlintől, de elhatá
roztuk, hogy amit nem tudtunk 
most megnézni, azt majd jövőre 
pótoljuk.

Kedden délelőtt Lübben, a me
gyeszékhely következett. A Paul 
G erhardt templom csodálatos 
akusztikája éneklés közben is ma
gával ragadott. A lelkész, Christof 
Kindler szuperintendens meghí
vott bennünket, hogy jövőre feltét
lenül náluk is énekeljünk. Délután 
a pretscheni templomban szolgál
tunk, ahol külön kérés volt: hallani 
akatjuk a népdalfeldolgozásokat -  
spontán taps köszönte meg az 
éneklést. Este a wittmannsdorfi 
templomban tartottuk a búcsú
koncertet, amelyen mindkét kórus 
énekelt. Halász Sándor s. lelkész 
rövid áhítata után közösen énekel
tük a Halleluja kezdetű kánont. 
Ekkorára a kapcsolat már meghit
té vált, a vidám hangulatban csak 
egy-egy könny csillant meg a sze
mek sarkában a gyertyák fényénél. 
Közelgett a búcsúzás. Még egy vi
dám kerti ünnepség és következett 
a csomagolás.

Szerdán elindultunk haza. Bol
dogok voltunk és hálát adtunk Is
tennek, hogy megengedte: együtt 
lehettünk ezekkel a kedves embe
rekkel, együtt imádkozhattunk, 
együtt énekelhettünk. A hazafelé 
vezető úton megálltunk Drezdá
ban, ahonnan késő este indultunk 
a határ felé. Még a fülünkbe csen
gett vendéglátónk ígérete -  vi
szontlátásra áprilisban Békéscsa
bán, adja Isten, hogy így legyen.

H.A.

Missziót hatalommal?
A törzsi társadalmaktól kezdve 

a demokrácia néven ismert társa
dalmi rendszerekig az emberiség 
ősi és örök kérdése a hatalom. A 
pénz, a fegyver általában csak esz
köz a hatalom megszerzésére 
illetve demonstrálására.

A Magyarországi Külmissziói 
Egyesület éves konferenciáján Pi- 
liscsabán mind a Külmisszió, mind 
pedig a Rádiómissziói Szekcióban 
Urunk egyértelműen világította 
meg számunkra a megváltoztatha
tatlan' tényt: „Nékem adatott min
den hatalom mennyen és földön”. 
De ennek a hatalomnak a célja a 
világban kergetett hatalomtól elté
rően nem a gyengébbek elnyomá
sa, hanem azok megsegítése.

Ötéves a külmissziói egyesüle
tünk, s most egy ötéves „királyi 
gyermek” nem a múltba, hanem a 
jövőbe néz, és tudja, hogy a fenti 
hatalom részese azért, hogy éb
ressze a missziói felelősséget egy
házunkban, mely nélkül az egyház 
létének értelme is megkérdőjelez
hető.

A konferencia
Azok számára, akik nem voltak 

jelen, talán lényeges azt részletez
nünk, hogy kik voltak a vendége
ink és mi volt a szolgálatok rendje, 
de megpróbálom ezt a lehető leg
rövidebbre fogni. Mégsem tehe
tem azonban meg, hogy ne a lelke
sedés hangján írjak arról, hogy a 
száz fölötti létszám már majdnem 
elhelyezési gondokat jelentett, 
hogy a küföldi, azaz német, svájci, 
finn, norvég, holland, angol, oszt
rák előadók rendkívül színes, ma
gával ragadó képet festettek a kül
misszió és a rádiómisszió jelenlegi 
helyzetéről a világban.

Már visszatérő vendégnek szá
mít dr. Hermann Vorländer, a Bajor 
Külmissziói Intézet igazgatója, aki 
Kínáról, Tanzániáról, Zairéről és 
Kenyáról tartott diaképes elő
adást, és szintén évenkénti rend
szeres vendégünk Mr. Matti Kor- 
piaho, aki a finn rádiómisszió kép
viseletében a Kínában és Észtor
szágban folyó rádiómisszió léleg
zetelállító eredményeiről számolt 
be. Csak egyetlen példa. Hetven 
évi rendkívül kemény elnyomás 
után mindössze két éve alakult új
ra az Észt Evangélikus Egyház, de 
már végeznek külmissziói tevé
kenységet a keleten maradt test- 
vémép tagjai között. Misszió az el
ső lélegzetvételtől kezdve. Nem 
várnak arra, hogy előbb saját ma
guk erősödjenek meg, mert akkor 
talán soha nem éreznék elég erős
nek magukat a küldetéshez.

Paula Stableford, aki angol nem
zetiségű, két éve tartózkodik Ma

gyarországon, és az itt élő kínaiak 
között végez missziói tevékenysé
get, bámulatos magyar tudásán kí
vül csodálatosan szép kínai éne
kekkel is elbűvölte a hallgatósá
got. Dr. Anna Marie Kohl pedig, 
aki a nemrégen megalakult Pro
testáns Missziói Intézet igazgatója, 
holland születése ellenére már 
majdnem magyarnak számít. Ő a 
magyar missziói történetéből vil
lantott fel képeket, számtalanszor 
kérve a hallgatókat: „Kérem szé
pen tovább adni.” Hasonló tudo
mányos igényességgel, de a nem
zetközi missziótörténetből ismer
tetett szemelvényeket Keveházi 
László, az egyesület korábbi elnö
ke. Mag. G. Memyi előadása pedig 
azt reprezentálta, hogy egy kis 
osztrák egyesület is jelentős ered
ményeket érhet el, ha sok más 
szervezettel együtt dolgozik.

Dr. Pósfay György Géniből fél 
óra alatt vezetett körül minket a 
világban, és szintén, az utolsó nap 
került sorra Terray László norvé- 
giai magyar lelkész előadása, 
amelynél szeretnék megállni egy 
pillanatra. Nemcsak azért, mert 
megható volt figyelni annak a lel
késznek a közvetlen szavára, aki 
évtizedeken keresztül felelős szer
kesztője volt annak a rádióadás
nak, amely éveken át talán egyet
len forrásként tartotta sokakban a 
reményt, hanem azért is, mert na
gyon világosan fogalmazta meg a 
világmisszió feltételeit és várható 
jövőbeni fejlődési irányait. Ezek 
szerint egyre nagyobb számban 
lesz szükség olyan misszionáriu
sokra, akik Pál apostolhoz hason
lóan a megélhetésükért civil alkal
mazásban állnak, s e mellett telje
sítenek missziói feladatokat. E 
mögött a meggondolás mögött 
egyrészt az áll, hogy a missziót a 
korábbi egyirányú folyamattal 
szemben egyre inkább két nép 
partnerkapcsolatának kell tekinte
ni (ott, ahol már működő egyhá
zak élnek), másrészt pedig az, 
hogy a világ sok országába be sem 
engednék azokat, akik foglalko
zásként a „misszionárius” szót ír
nák a vízumkérő lapra.

Köszönet illeti az előadókon kí
vül az evangélizációkat, áhítatokat 
tartó lelkészeket. Verasztó János
nak a lendülete, lelkesedése, Ko- 
czor Tamásnak pedig magával ra
gadó, a napi élethez konkrétan 
kapcsolódó, képies igehirdetései 
tették lehetővé, hogy még sokáig 
emlékezzünk mindarra az üzenet
re, melyet nekünk adtak át.

A résztvevők
Egy konferencia sikeressége el

sősorban attól függ, hogy milyenek 
az előadók, értelme és hatékony

sága viszont attól, hogy kik a részt
vevők. Nekik kell ugyanis továb
badni, megvalósítani mindazt, ami 
elhangzik a konferencián. 
Hisszük, hogy elkötelezett résztve
vők voltunk valamennyien: Szlová
kiából, Kárpátaljáról, Erdélyből és 
természetesen Magyarországról.

Hogyan tovább?
Természetesen vannak álmaink, 

terveink, elképzeléseink. A legfon
tosabb azonban az, hogy tudjuk, 
mi a mai és a holnapi feladatunk. S 
mi tudjuk azt, hogy ha továbbra is 
Jézus hatalmának részese akarunk 
maradni, akkor legfőbb felada
tunk, hogy kapcsolatban marad
junk Vele: rendszeresen imádkoz
zunk. Kérünk ezért mindenkit, aki 
felelősséget érez a misszió jövőjé
ért, hogy minden pénteken este 8 és 
10 óra között kapcsolódjon be abba 
a láthatatlan imaközösségbe, mely 
szerte az országban ez időben 
imádkozik a külmisszió, a rádió
misszió és minden más missziói ág 
munkájáért, bizonyságtételéért.

Hordozzuk imánkban Sea Kuro
rten fixm misszionárius Marseille- 
ben végzett szolgálatát, aki ott 
arab gyermekek között szolgál, s 
akinek megbízásában az is benne 
foglaltatik, hogy a Finn Misszió ré
széről folyamatosan tartsa a kap
csolatot egyesületünkkel. Itt hív
juk fel a gyülekezetek vezetőinek a 
figyelmét arra, hogy a Finn 
Misszió Európáért és Latin Ame
rikáért felelős új igazgatója várha
tóan novemberben magyarországi 
látogatást tesz, amikor is lehetőség 
lesz arra, hogy gyülekezetek is 
meghívják előadások tartására. Az 
igényeket egyesületünk irodájában 
kéijük leadni.

Cím: Evangélikus Külmissziói 
Egyesület

1085 Budapest, Üllői út 24.
Telefon: 113 0886/29. mellék.

A rádiómisszió adásait szomba
ton és vasárnap a 41.00 m-es rövid
hullámon lehet hallani, és külön 
felhívjuk a figyelmet a nemrég in
dított kazetta-misszióra, melynek 
keretében jelenleg fiataloknak, be
tegeknek, ill. magányosoknak szó
ló rendkívül értékes kazetták kap
hatók. Kérdéseikkel, javaslataik
kal kéijük forduljanak Gáncs Péter 
nagytarcsai lelkészhez.

S utolsóként említem meg, hogy 
úgy tűnik, Urunk lassan megnyit 
egy olyan kaput, mely a bajor és a 
magyar evangélikus egyházak kö
zös szolgálatát eredményezné. 
Kéijük Urunkat, hog csodálatos 
terveit megértsük és akaratát meg
valósítsuk.

Bálint Zoltán

A
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A  VALLÁSOK H O ZZÁJÁRULÁSA A  BÉKEKULTÚRÁHOZ  

B arcelona, 1994. decem ber 12-18 .

Nyilatkozat
a vallásnak a békekultúra előmozdításában játszott

szerepéről

Mi, az UNESCO és a Katalán UNESCO Bizottság 
által 1994. december 12-18. között Barceloná

ban szervezett „A vallások hozzájárulása a békekultú
rához” elnevezésű találkozó résztvevői, mély aggodal
munknak adva hangot a világ jelenlegi helyzete miatt, 
különösen a háborús konfliktusok fellángolása és az 
erőszak felerősödése, a növekvő szegénység, a társa
dalmi igazságtalanságok és elnyomó rendszerek tér
hódítása miatt, meggyőződve arról, hogy a vallás sze
repet tölt be az emberek életében, az alábbi nyilatko
zatot tesszük közzé:

VILÁGUNK
1. Olyan világban élünk, ahol az elszigetelődés töb

bé nem lehetséges. Olyan korban élünk, amelyet a 
társadalmi mozgások és a kultúrák keveredésének 
minden korábbit meghaladó mérete jellemez. Mind
nyájan kölcsönös függőségben élünk és közös a fele
lősségünk, ami alól nem tudjuk kivonni magunkat, ha 
az egész világ jólétéről van szó.

2. Olyan válsággal kell szembenéznünk, amely vagy 
az emberi nem önpusztítását vonja maga után, vagy 
ráébreszt végre a valóságra, új reményt keltve. Meg
győződésünk, hogy a béke megteremthető. Tudatá
ban vagyunk annak, hogy a vallás, nem az egyedüli or
vosság az emberiség bajaira, ám ebben az oly kritikus 
időszakban nélkülözhetetlen szerepet kell betöltenie.

3. Tbdatában vagyunk a világ kulturális és vallási 
sokféleségének. Minden egyes kultúra önmagában is 
egy egész világot képvisel, ám anélkül, hogy csupán 
önmagának élne. A kultúrák a nyelvüket adják a val
lásoknak és a vallások a legvégső jelentést adják az 
egyes kultúráknak. A pluralizmus elismerése és a kü
lönbözőség tisztelete nélkül nincs béke. A harmóniá
ért küzdünk, ami magának a békének is a lényege.

4. Tudjuk, hogy a kultúra a világlátás módját és a 
benne való élés módját jelenti. Ez azt is jelenti, hogy 
a valamennyi kultúra világról alkotott képét tükröző 
értékeket és életformákat fejleszteni kell. Tehát sem a 
béke, sem a vallás nem foglalható össze egyetlen és 
merev fogalomban, ahogy az emberi tapasztalatok 
összessége sem fejezhető ki egyetlen nyelven.

5. Bizonyos kultúrák számára a vallás olyan életmó
dot jelent, amely áthatja az egész emberi tevékenysé
get. Más kultúrákban a vallás az emberi lét legmaga
sabb vágyait fejezi ki. Megint más kultúrák számára a 
vallások olyan intézmények, amelyek azt állítják, hogy 
általuk nyerhető el az üdvösség.

6. A vallások hozzájárultak á világban a békéhez, 
de megosztottságot, gyűlöletet és háborút is idéztek 
már elő. A vallás emberei túlságosan gyakran árulták 
el az általuk hirdetett magasztos eszméket. Hisszük, 
hogy őszinte megbánásra es kölcsönös megbocsátásra 
van szükség, mmd egyénileg, mind kollektiven, az 
egyes embernek a másik iránt, általában az emberiség 
iránt, a Föld és minden élőlény iránt.

A BÉKE
7. A béke feltételezi, hogy a szeretet, az együttér

zés, az emberi méltóság és az igazságosság teljes mér
tékben érvényre jut.

8. A béke magában foglalja azt a felismerést, hogy 
valamennyien kölcsönösen függünk egymástól. Egyé
nileg és kollektiven felelősek vagyunk a közjóért, be
leértve a jövő nemzedékek jólétét is.

9. A béke megköveteli, hogy tiszteletben tartsuk a 
Földet és az életet annak minden formájában, minde
nek előtt az emberi életet. Erkölcsi tudatunk azt kí
vánja, hogy határt szabjunk a gépesítésnek. Arra kell 
összpontosítanunk erőfeszítéseinket, hogy megszün
tessük a tékozló fogyasztást és javítsuk az életminősé
get.

10. A béke haladás -  végtelen folyamat.

KÖTELESSÉGÜNK
11. Békében kell élnünk saját magunkkal, arra kell 

törekednünk, hogy ezt a belső békét az elmélyült gon
dolkodás és a szellemi emelkedettség révén eléljük és 
ez a szellemiség hassa át cselekedeteinket.

12. Elkötelezzük magunkat az otthon és a család, 
mint a béke bölcsőjének támogatása és erősítése mel
lett. Otthonunkban, családunkban, községünkben, 
országunkban és az egész világon.

13. Kötelességünknek tekintjük, hogy a konfliktu
sokat erőszakmentesen próbáljuk rendezni és a kon

fliktusokat az oktatás és a jog gyakorlásának eszköze
ivel próbáljuk megelőzni.

14. Kötelességünknek tekintjük, hogy az emberi 
csoportok között meglévő felháborító gazdasági 
egyenlőtlenségek csökkentésén munkálkodjunk és 
küzdjünk az erőszak és a békét fenyegető veszélyek 
egyéb megnyilvánulásai ellen, mint amilyen az erőfor
rások tékozlása, a rendkívüli szegénység, a rassziz
mus, a terrorizmus minden formája, a közöny, a kor
rupció és a bűnözés.

15. Kötelességünknek tekintjük, hogy elutasítsuk a 
megkülönböztetés, a gyarmatosítás, a kizsákmányolás 
és hatalmaskodás minden formáját, és támogassuk a 
felelősség megosztásán és a közös részvételen alapu
ló intézményeket. Az emberi jogokat, ezen belül is a 
vallásszabadságot és a kisebbségek jogait tiszteletben 
kell tartani.

16. Kötelességünknek tekintjük, hogy mindenki 
számára egy valóban emberi oktatást biztosítsunk. A 
békére, a szabadságra, az emberi jogokra nevelést, a 
vallásoktatást olyan eszközöknek tekintjük, amelyek 
a legalkalmasabbak a mások iránti nyitottság és tole
rancia előmozdítására.

17. Elkötelezzük magunkat egy olyan civil társada
lom mellett, amely a környezet és a társadalom tekin
tetében is az igazságosságon alapszik. Hasonló válla
lásnak kell kibontakoznia helyi szinten, s kell folyta
tódnia országos szinten és az államok egymás közötti 
kapcsolatában is.

18. Kötelességünknek tekintjük, hogy egy fegyve
rek nélküli világ érdekében munkálkodjunk és hogy a 
hadiipart leépítsük.

VALLÁSI FELELŐSSÉGÜNK
19. A hit talaján álló közösségeink kötelessége, 

hogy a józan észre, az együttérzésre, a gondokon való 
osztozas szellemére, a jóakaratra, a szolidaritásra és a

szeretetre alapuló magatartást hirdessék, vala
mennyiünket ösztönözve arra, hogy a szabadság és a 
felelősség útját válasszuk. A vallásoknak konstruktív 
energiaforrásnak kell lenniük.

20. Továbbra is ügyelnünk kell arra, hogy vallásaink 
ne azonosuljanak politikai, gazdasági vagy társadalmi 
hatalmakkal, hogy megőrizhessük szabadságunkat az 
igazságosság és a béke előmozdítása érdekében. Nem 
feledjük, hogy a vallási politikai rendszerek súlyosan el
torzíthatják a vallási értékeket és komoly károkat okoz
hatnak a társadalomnak. Óvakodnunk kell, nehogy 
összetévesszük a vallási buzgóságot a fanatizmussal.

21. A  békét mozdítjuk elő, ha küzdünk az olyan 
egyéni vagy közösségi törekvések ellen, amelyek azt 
hirdetik vagy tanítják, hogy bizonyos csoportok ter
mészettől fogva fölötte állnak másoknak. Azokat ér
tékeljük és tartjuk követendőnek, akik a békét erő- 
szakmentesen akaiják megteremteni. Elítéljük azo
kat, akik a vallás nevében ölnek.

22. Támogatjuk a vallások és az ugyanazon vallás
hoz tartozók közötti párbeszédet és összhangot, elis
merve és tiszteletben tartva, hogy az igazságot és a jó
zan megoldásokat a mi vallásunkon kívül is lehet ke
resni. Párbeszédet alakítunk ki mindenkivel, földi út
kereséseink során mindvégig őszinte testvériségre tö
rekedve.

FELHÍVÁSUNK
23. Hitünkből merítve, erőszakmentességre, tole

ranciára, párbeszédre, kölcsönös megértésre és igaz
ságosságra alapuló békekultúrát építünk. Felhívással 
fordulunk civil társadalmunk intézményeihez, az 
Egyesült Nemzetek rendszerébe tartozó szervezetek
hez, a kormányokhoz, a kormányzati és nem kor
mányzati szervezetekhez, a vállalatokhoz és a tömeg
kommunikációs eszközökhöz, hogy erősítsék elköte
lezettségüket a béke érdekében és hallják meg az ál
dozatok és a kiszolgáltatottak kiáltását. Felhívjuk a 
különböző vallási és kulturális hagyományok képvise
lőit, hogy ebből a célból hangolják össze erőfeszítései
ket és működjenek együtt velünk a béke üzenetének 
terjesztésében.

*

A Nyilatkozathoz való csatlakozási szándékot az 
alábbi címen lehet jelezni:

Centre UNESCO de Catalunya Mallorca, 285, Bar
celona -  08037 Spain
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------N A P R Ó L
Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire so

kat bíztak, attól többet kérnek számon. Lk 12,48

VASÁRNAP Krisztus örök váltságot szerzett. Zsid 9,12 
(5Móz 9,26, Mt 25,14-30, Fii 3,7-14, Zsolt 108). Nagy
péntek Jézus igazi győzelmének a napja. Jézus az Isten 
Báránya, aki mint hű főpap, egyszer és mindenkorra tö
kéletes engesztelést szerzett számunkra Isten előtt. Hála 
legyen neki, hogy el lehet indulni a győzelmet, élet útján.

HÉTFŐ Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevet
ni fogtok. Lk 6,21 (Zsolt 116,8, lK ir 3,16-18, Mt 
9,35-10,4). Istén mindig akkor van legközelebb hozzánk, 
amikor ránk nehezedik az élet terhe. Küzdelmeink, fáj
dalmaink, könnyhullatásaink idején érezzük legkézzel
foghatóbban Isten vigasztaló jelenlétét. Sohase kételked
jünk Isten közelségében. Könnyes szemünk ellenére is a 
hitnek ezzel a vigasztalásával tegyen Isten boldoggá.

KEDD Reménység ellenére is reménykedve hitte Ab- 
rahám, hogy sok nép atyjává lesz. Róm 4,18 (Ezs 49,23, 
Péld 8,12-21, Mt 10,5-15). Ábrahám hitét például állít
ja elénk Pál apostol. Ábrahám akkor is hitt, amikor már 
semmi remélnivalója sem volt. Reménytelen helyzet
ben mi se magunkra, se embertársainkra, hanem egye
dül a hit elkezdőjére és befejezőjére nézzünk. Vagyis 
mindig előre. Nincs qlyan reménytelen helyzet, amely
ből Isten ne tudna kiszabadítani, csak el ne veszítsük bi- 
zodalmunkat.

SZERDA istent soha senki sem látta: az egyszülött Is
ten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Jn 1,18 
(2Móz 3,6, lPét 4,7-11, Mt 10,16-25). A  vallások soka
sága bizonyítja, hogy mennyire szerette volna az ember 
minden időben megismerni Istent. Inkább sejtelemre 
jutott, mint megismerésre. Isten nekünk Jézus Krisztus
ban nyilatkoztatta ki magát. Krisztusban, különösen az 
ő keresztjében, a láthatatlan Isten szeretete lett kézzel-

N A P R A ----------v
foghatóvá, láthatóvá számunkra. Istent csak Krisztus
ban keresd. Itt megismerheted.

CSÜTÖRTÖK Jézus Krisztus mondja: Mondom nek
tek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimonda
nak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. 
Mt 12,36 (Zsolt 39,2, Ez 3,7-19, M t 10,26-33). A  szó 
mindig összeköt más más emberrel. Embertársainknak 
szavainkkal hasznára lehetünk, de súlyosan árthatunk 
is. Az előbbiben Isten legyen segítségünkre, az utóbbi
tól oltalmazzon meg. Felelősek vagyunk a kimondott 
rossz szóért, de felelősek vagyunk az elhallgatott jó  szó
ért is.

PÉNTEK Amikor házanként megtörték a kenyeret,! 
örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. 
ApCsel 2,46-47 (5Móz 8,10, Jer 1,11-19, Mt 10,34-39). 
Az első keresztyén gyülekezetét, mint testvéri közössé
get, összetartotta a kenyér megtörése, az úrvacsora ün
nepe. Az úrvacsorával való állandó élés jelenvalóvá tet
te számukra a mennybe távozott Krisztust. Szoros kap
csolatban voltak vele, ha mindjárt testi szemükkel nem 
is láthatták. Már az első naptól fogva boldogan, minden 
kényszer nélkül éltek az úrvacsorával. Nem is volt és 
nem is lehet soha keresztyén gyülekezet, ahol ezt a 
szentséget elhanyagolják.

SZOMBAT Volt közöttük néhány ciprusi és cirénei 
férfi. Mikor ők eljutottak Antiokhiába, a görögökhöz is 
szóltak, és hirdették az Ú r Jézust. És az Ú r keze velük 
volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. 
ApCsel 11,20-21 (Ez 36,36, Lk 12,54-59, Mt 
10,40-11,1). Jézus minden embernek Megváltója akar 
lenni. Ezért kell az evangéliumot, a Krisztusról szóló 
örömhírt mindenkinek hirdetni. Úgy kell bizonyságot 
tennünk Róla, hogy higgyenek az em berek Őbenne és 
megtérjenek az Úrhoz.

B. M.

Három vallomás
Zsolt 40,13

Három felkiáltás van ebben a 
zsoltárban, amelyek szinte kisza
kadnak Dávid szívéből. így is 
mondhatnám: olyanok, mint há
rom lépés lefelé -  egyre lejjebb... 
Az első talán csak egyszerű tény
megállapításként hangzik: „bajok 
vettek engem körül". De a második 
fflár bűnvallás. -  A harmadik pe
dig valami kétségbeesett panaszos 
feljajdulás.

„Bajok vettek körül.....” Ma na
gyon sokan beszélnek így. Anyagi 
gondok, betegség, állástalanság, 
csalódás, elromlott házasság... Le
het ez csak egyszerű ténymegálla
pítás, de hangozhat úgy is: itt van
nak a bajok, de legyőzöm. Erős va
gyok. Van tartásom. Nem hagyom 
magam legyőzni.

„ Utolértek bűneim... ” Nos, ez va
lami egészen más. Itt már nem 
hangzik a panaszkodó vagy tilta
kozó „miért”. Itt már kimondja: 
minden baj mögött ott a háttér, az 
előzmény, a magyarázat: utolértek 
bűneim! Nem igazságtalan Isten: 
most csak aratom azt, amit magam 
vetettem.

Valljuk meg: ma nagyon ritka az 
ilyen vallomás. Sok mindennek 
kellett történnie valamikor Jónás

szívében is, inig a tengeri viharban 
végre kimondta: Miattam van ez a 
vihar, dobjatok a tengerbe. -  Vagy 
Dávidnál sem volt természetes há
zasságtörése és gyilkossága után, 
hogy elfogadta Nátán szavaiból az 
ítéletet és megvallotta: Vétkez
tem!

Nagy szó, ha egy ember, egy csa
lád, egy nép, vagy talán nagy szó 
lenne, ha az egész világ eljutna 
oda: Útolértek bűneim! Mert bűn 
és bűnvallás -  sajnos nem mindig 
jön egymásután. Több féle eset 
van: van aki játszik a bűnnel. Van 
aki egyenesen kérkedik vele. A 
legtöbben pedig a hallgatás taka
róját húzzák magukra. De a 40. 
zsoltár írójában -  talán hosszú, 
benső harcok után -  megszületik a 
vallomás: Utolértek bűneim.

De a legmélyebb pont csak ezu
tán jön. Mert lehet, hogy kemény 
marad a szíved a bajok között. Az is 
lehet, hogy a bűneid alatt sem törsz 
össze. Az is lehet, hogy száműzöd 
szótáradból azt a szót, hogy „bűn”. 
Lehet, hogy valaki „autonóm” em
ber. Jelszava: testem, időm, pén
zem -  az enyém. Azt teszem vele, 
amit akarok. Lehet elnémítani is a 
lelkiismeret furdalását. Lehet fel

háborodva elutasítani a szülő, a ba
rát vagy a lelkész intését.

De itt most más történik. A har
madik vallomás^ olyan mint egy 
végső sikoly: „ -  És a szívem is elha
gyott engem!”

Amikor a szívben szólal meg az 
önvád -  akkor lesz igazán súlyossá 
az első két vallomás is a bajokról 
és a bűnökről, amelyeket végig 
sem nézhetek.

A szívem elhagyott engem -  ez 
azt jelenti: egyszerre, ott vagyok a 
vádlottak padján. Éspedig nem 
úgy, hogy csak mások vádolnak, 
még csak nem is, hogy a Biblia sza
vai ítélnek el, hanem belül érzem: 
én vagyok oka mindennek. Belő
lem árad a békétlenség. Én rontot
tam el a magam életét. Talán a csa
ládomét is... Ilyenkor elhagy a ma
gabiztos gőg. Már nem tudom 
mentegetni magamat. Ez az, ami
kor mások talán vigasztalnak -  de 
hiába. Hiába minden! Még mások 
bűnei sem mentenek fel a saját lel
kiismeretem vádjai alól - ,  mert 
utolértek bűneim.

Világos, hogy ez a harmadik val
lomás a legfájóbb. És mégis kívá
nom, hogy eljussál e harmadik val
lomásra. Mert bármily fájó, itt kez
dődhet gyógyulásod. Itt nyílhat 
meg szíved ajtaja Jézus számára 
(Jelenések 3,20).

Gáncs Aladár

Születés és halálozás
Másképpen történt régen és más

képpen történik ma.
SZÜLETÉS. Az anyák otthon szül

tek. Volt, aki munka közben a kukori
cásban -  mert ilyen is volt. Csak súlyos 
esetben a kórházban. Bábaasszony, rit
ka esetben az orvos vezette le. Falusi 
öregek így szokták mondani: „Én a 
Teri néni kezére születtem.” A család a 
konyhában várta a nagy eseményt, 
hogy felsír a gyermek. Az apja közben- 
közben benézett, megsimogatta felesé
ge izzadt homlokát... Összcsaládi ese
mény volt. Elismerem, hogy sokszor a 
legszükségesebb higiéniai feltételek 
sem voltak meg. Nem egy gyermek és 
anya életben maradt volna, ha kéznél 
lett volna az orvosi segítség.

Ma kórházban szülnek az anyák. 
Sokszor a család nem is tud az ese
ményről. Vannak, akik napokkal ké
sőbb értesülnek róla, hogy megvan a 
baba. Csak látogatás alkalmával pár 
percig a TV készülékben láthatják. Mi
től fosztják meg a családapát? Nem 
tudja értékelni' felesége áldozatát. 
Nem látja gyermekét az első pillanat
tól. Nem hallja az első hangokat, ami- 
korfelsír a gyermek...

Úgy tudom, hogy ma már sok kór
házban megengedik az apa jelenlétét. 
Sőt, örülnek a jelenlétnek. Bár minde
nütt így lenne. Megnőne az anyák érté
ke az apák szemében!

HALÁLOZÁS. A legtöbb esetben ez is 
otthon történt. Együtt volt a család. Meg
megigazították a párnáját. Letöröltek 
arcáról a verejtéket Megitatták egy kis 
teával... Ha néha megszólalt, foléje 
hajoltak, szóltak hozzá, kérését teljesítet
ték... Remegve hallgatták a hörgését. 
Döbbenten állták fel, amikor elakadt a 
hangja, fennakadt a szeme, kinyílt a 
szája... Sietve mosták le a testét, amíg 
meleg volt s hajlíthatok voltak a végtagjai. 
Felöltöztették. Szülőfalumban megállí

tották az órát. Fekete kendővel 
letakarták a tükröt. Az ablakokba az utca 
felől égő gyertyákat helyeztek, amiből az 
arrajárók megtudták, hogy halott van a 
háznál. Mivel nem volt halottasház s 
benne hűtőszekrény, otthon maradt a 
halott. Gyorsan meghozták a koporsót és 
a tisztaszoba asztmára helyezték. Este 
megkezdődött a virrasztás. Énekeltek, 
imádkozták az asszonyok. Különösen 
nyári hőségben, szörnyű volt. Áhogy 
Márta és Mária mondta Jézusnak Lázár
ról: „már szaga van”. Magam is néhány
szor átszenvedtem s láttam a hullafolto
kat... Nagyon egészségtelen és kellemet
len volt Háztól indult el a temetési 
menet Megállt a faluban az élet Aki 
csak tehette, feketébe öltözött s elkísérte 
utolsó útjára a halottat, mert a halott 
nemcsak a szűk családé volt, hanem az 
egész falué.

Ma az emberek nagy százaléka a 
kórházban hal meg. Lepedőkkel körül
kerítik a haldokló ágyát... Néha-néha 
benéz az ápoló, hogy él-e még? Egye
dül van. Finnországban láttam a lap
pok csodálatos, új kórházát. Megmu
tatta a lelkész azt a szobát, ahol egye
dül fekszenek a haldoklók. A kórház 
lelkésze felefonon értesíti a hozzátar
tozókat a beteg állapotáról, akik a hír
re megérkeznek. Ágy, székek rendel
kezésükre állnak. Fogják a haldokló 
forró kezét, majd lassan kihűlő testét. 
A haldoklónak vannak néha-néha tisz
ta percei, felnyitja a szemét. Gondo
lom, hogy jól esik neki még egyszer lát
ni szeretteit, szólni hozzájuk... S tudni 
azt, hogy nem egy idegen kéz, hanem a 
lányom, vagy az anyám fogja le majd a 
szemem... Ha bekövetkezik a halál, a 
halottat beviszik a mellette lévő kápol
nába, ahol imádkoznak, énekelnek s 
utána elhelyezik a hűtőkamrába.

Volna mit tanulni emberségből!
Hernád Tibor

A MAGYAR KATOLIKUS 
ORVOSOK SZENT 

LUKÁCS EGYESÜLETE
Az Egyesület 1932-ben alakult meg, kül

földi testvér-szervezetek példája nyomán. A 
hivatásukat és vallásukat egyaránt komolyan 
élni, gyakorolni akaró katolikus orvosok leg
jobbjait tömörítette soraiba.

A negyvenes évek végén a szovjet hata
lomra támaszkodó, magát szocialistának ne
vező rendszer feloszlatta az Egyesületet.

Megalakulása után 60 évvel, 1992. októ
ber 18-án azonban újjáéledt az Egyesület. 
Dr. Roska Lajos, a feloszlatás előtt az Egye
sület titkára, a tagok sorába fogadta a budai 
kapucinus rendház hittantermében össze
gyűlt kolléganőket és kollégákat. Az Egye
sület újjáalakuló közgyűléssel folytatta mun
káját.

Célkitűzése a keresztény, katolikus er
kölcsi elvek érvényesítése az orvosi gyakor
latban; az azonos világnézetű erők összefogá
sa, egymás kölcsönös támogatása abban, amit 
most már több, mint 100 évvel ezelőtt a fran
cia testvér-egyesület alapítói, dr. Bele és tár
sai így fogalmaztak meg: nehéz hivatásunk
ban hogyan szolgálhatjuk a legjobban a lel
kek üdvösségét.

Változás a múlthoz képest, hogy már nem 
csak orvosokat, hanem a beteg emberek szol
gálatában más beosztásban dolgozókat is tag
jai sorába fogad az Egyesület: ápolónővére
ket, gyógyszerészeket, asszisztensnőket, 
gyógytornászokat, kórházi lelkészeket..

Minden hónap második hétfőjén, a pesti 
jezsuita Jézus Szíve templomban este 6 óra
kor mondott szentmise után, a templom 
alagsorában lévő hittanteremben tartja ülé
seit az Egyesület. Ezekre minden érdeklődő 
kollégát szeretettel vár.

Az Egyesület elnöke prof. dr. Pogátsa 
Gábor, az Országos Kardiológiai Intézet ku
tatási osztályvezetője.

Hívja és szeretettel várja tagjai sorába a 
keresztény erkölcsi elveket komolyan vevő 
orvosokat és a beteg embereket hivatássze
rűen szolgáló többi dolgozókat.

P. Dr. Leszkovszky György Pál O. P. 
az Egyesület Hidúsítójának 

szerkesztője

A VASÁRNAP IGÉJE
AZ ÚR MEGSZENTELT EDÉNYEKÉNT
2Tim 2,19-21

Alap nélkül nem lehet építeni 
sem házat, sem hazát, sem egy
házat, sem életet. Hívő em ber 
számára ez az alap Jézus Krisz
tusban adott immár kétezer éve. 
Szilárd alap ez és nincs értelme 
másnak kísérletezni.. Akik ezt 
tették pórul jártak, m ert Istennel 
akartak versenyre kelni. De azt 
is tudnunk kell, hogy ez az Isten
től vetett szilárd alap ajándék, 
így is kell elfogadnunk és meg
becsülnünk. Nem mindegy tehát, 
hogy mit építek reá: Istennek 
tetsző vagy nem tetsző életet. Is
ten nem minden életfolytatásra 
mond igent és nem  mindenféle 
életre teszi rá a pecsétjét. Az el
fecsérelt élet és az Istentől elpe
csételt élet nem ugyanaz. E  kettő 
között m érhetetlen a különbség. 
A külső hasonlóság ideig-óráig 
megtévesztő is lehet, miképpen a 
megszentelt edény és a közönsé
ges edény is sok formai hasonló
ságot m utat. Két dologban azon
ban feltétlen különbség van a 
kettő között: az értékük és hogy 
mire használják őket.

M ielőtt erő t venne rajtunk a 
képzavar s elhomályosítaná az 
ige üzenetét, egyszerű szavakkal 
szeretném  önm agam  s m ások 
szám ára is m egfogalm azni a 
mondanivalót.

Isten ismer engem és elpecsé
telt engem. Am ikor megszület
tem  és megkereszteltek, engem 
végérvényesen és kitörölhetetle
nül szeretetével elpecsételt az Is
ten. így lettem  az Ő  tulajdona, 
Isten gyermeke. Ezzel mindnyá
jan  így vagyunk, akik a szent ke- 
resztség áldásában részesültünk. 
Ez az istengyermekség azonban 
kötelez. Többé nem  élhetek m ár 
kényem-kedvem szerint, csak Is
ten gyermekéhez m éltóan. Ha 
nem így élek, akkor m éltatlanná 
leszek arra, hogy viseljem annak 
nevét, akinek nevében megke
reszteltek engem.

Isten ismer engem, ezért hasz
nálni akar engem; m égpedig

nem közönséges edényként, ha
nem megszentelt edényként akar 
m egbecsülést szerezni nekem. 
M ert amelyik élet nem szerez 
becsületet a név viselőjének és 
nem Isten dicsőségét szolgálja, 
az hiábavaló és kitöröltetik majd 
az élet könyvéből. Babits Mihály, 
Psychoanalysis Christiana című 
költeményében így ír: „M int bó- 
kos szentek állnak a fülkében  /  kí
vülről a szem nek kifaragva szé
pen, /  de befelé, hol a fa lnak fo r
dul hátok, /  csak darabos szikla s 
durva törés tátog /  ilyen szentek 
vagyunk m i”! -  Bizony ilyenek 
vagyunk, pedig Istennek nem  
ilyen „bókos szentekre”, hanem  
„körbejárható” hiteles életekre 
van szüksége, m ert ezek szolgál
ják  az O  dicsőségét.

Akiket Isten ism er és elpecsé
tel, azokat alkalmassá teszi a 
szolgálatra. M égpedig úgy, hogy 
megtisztítja és szolgálatába állít
ja. . A  m egtisztulás valójában 
mindig megtisztítás. A  vasárnap 
igéjének ez a nagy öröm híre. Az 
Isten  és em ber viszonyában 
mindig az Isten a kezdeményező. 
Istennek erről a kegyelmes hoz
zánk fordulásáról beszél az egész 
Szentírás és tanúskodik az egész 
egyháztörténet. És ami ennél is 
több, ezt élhetjük át mi is napon
ként, m inden im ádságunkban, 
elm élkedésünkben, az igehallga
tásban  vagy az úrvacsorában, 
hogy felénk fordul és szóba áll 
velünk az Isten.

É n  pedig, aki eddig csak ha
szontalan tárgy voltam, az Ú r 
megszentelt edénye lehetek. Ez 
az én életem  nagy lehetősége.

Veczán Pál

IMÁDKOZZUNK
Mennyei Atyánk! Te kegyelmesen el

hívtál minket a Jézus Krisztussal való 
közösségre, és azt akarod, hogy ilyen 
módon neked tetsző legyen életünk. 
Légy hozzánk irgalmas, hogy erős le
gyen kapcsolatunk Krisztussal, és hi
tünk jó  cselekedete nyilvánvaló legyen 
minden ember előtt. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. augusztus 13* 

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv..) Madocsai Mik
lós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv..) Hafenscher Károly; du. 7. Hafenscher Ká
roly; XII., Szilágyi E. fa so r 24. de. fél 9. 
Hafenscher Károly; Modort u. 6. de. fél 10- 
Csizmazia Sándor; Pesthldegkút, II. Ördögárok 
u. 9. de. fél 11. Szitás Attila; Békásmegyer, III.. 
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillag' 
hegy, III., Mátyás klr.. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; 
Óbuda, III., Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; 
Újpest, IV., Lelbstúck Mária u. 36-38. de. 10. 
Blazy Lajos; V.„ Deák tér 4. de. 9. (úrv..) GerŐfi 
Gyulánó; de. 11. (úrv..) Takácsné Kovácsházi 
Zelma; du. 6. (zenés áhítat) Kertész Géza; VII., 
Városligeti faso r 17. de. 11. (úrv..) Szirmai Zol
tán; du. 6. Nagy Zoltán; Vili.. Üllői út 24. de. fél 
11. Kertész Géza; Vili., Rákóczi út 57/b.. de. 9- 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; Vili., Karácsony S. 
u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili., Vajda R u. 
33. de. fél 10. Wiszkidenszky András; IX., Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Ródey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Wiszkidenszky And
rás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Szabónó Mátrai 
Marianna; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8.
(úrv..) Szeverényi János; de. 11. (úrv..) Szeverényi 
János; du. 6. Csepregi András; XI., Németvölgyi 
út 138. de. 9. Csepregi András; Budahegyvldek, 
XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv..) Takács József; 
de. 11. (úrv..) Takács József; du. fel 7. Mihályi Zol
tán; XIII., K assák Lajos u. 22. de. 10. ifi. Kendeh 
György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György; XIV., Lőcsei út 32. ae. 11. (úrv..) Szabó- 
ne Mátrai Marianna; XIV., Gyarmat u. 14. de fél 
1Ó. Szabóné Mátrai Marianna; Pestújhely, XV., 
Templom té r de. 10. Bízik László; Rákospalota,
XV. , Rógifótl út 73. Nagytemplom de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XIV., Hősök tere  de. 
10.; dr. Kamer Ágoston; Clnkota, XVI., Batthyá
ny I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld,
XVI. , Prodám  u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
R ákoshegy, XVII., T essedlk té r  de. 9. dr. 
Selmeczi János; R ákosacaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. (úrv..) Kósa László; Rákoskeresztúr,
XVII. , Pesti ut 111. de. fél 11. dr. Selmeczi János; 
Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. de. 11. Kósa 
László; Pestszentlőrlnc, XVIII., Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentim re, 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; P estszen terzsébet, XX., Ady 
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI., Deák té r d e  fél 11. Lehoczky Endre; Buda
fok, XXII., Já ték  u. 16. de. 11. Schulz Jenő; Bu
daörs,. (ref. imaház) de. 9. Schulz Jenő.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON KÖRNYÉKÉN
B adacsony: de. 9; Balatonalmádi: (Bajcsy 

Zs.. u. 25J du. 4; Balatonfenyves: (ref. templom) 
du. 6; Balatonföldvár: (városháza) du. 2; 
B alatonszárszó : (ev. templom) du. 3; 
B alatonszárszó  (ev. üdülő) de. 10;
B alatonszem es: (Fő u. 32.) déli 12 (német); du. 
2. (magyar); Keszthely de. 11; Kővágóörs (ev. 
templom) de. fél 12; M encshely de. 11; 
Nagyvázsony du. 2; Révfülöp (ev. templom) de. 
10; Siófok de. fél 10 (német); de. 11 (magyar); 
Szantantalfa de. 10; Zanks du. 6. (német).

D unakanyarban Esztergom ban de. fél 12-kor 
ném et nyelvű istentisztelet.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 9. VASÁRNAPON a z  oltárterí
tő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Lk 12,42-43; az igehirde
tés alapigéje: 2Tim 2,19-21.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán, augusztus 
27-én, vasárnap de. 10.05 órakor az ó- 
budai evangélikus templomból. Igét 
hirdet: Bálintné Varsányi Vilma lel
kész.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV 1. augusztus 20-án, 
vasárnap 15.35-kor. Nemeskürthy Ist
ván szól Berzsenyi Dániel költészetének 
etikai üzenetéről, evangéliumi tartal
máról. Közreműködik Papp János.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz; 
augusztus 12. szombat: Misszió Hír
adó; augusztus 13. vasárnap: Skaiics 
Gusztáv áhítata; Levelezési cím: Ev. 
Rádiómisszió, 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
PÁLYÁZAT
A Pusztavámi Evangélikus Egyház- 

község pályázatot hirdet a nyugdíjba 
vonulás miatt megüresedett lelkészi ál
lására.

A  szolgálati lakás 15 éve épült. A 
móri leánygyülekezet gondozásához 
szolgálati kocsi van. Gáz szerelés alatt. 
Fizetés az országos átlagnak megfele
lő.

Pályázatokat Evangélikus Esperesi 
Hivatal 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. 
címre augusztus 20-ig írásban kérjük 
elküldeni.

HALÁLOZÁS
M ájer Gáspárné sz. Miskolczy Zsu

zsanna, a zuglói gyülekezet hűséges 
tagja, július 25-én, életének 90. évében 
elhunyt. Tfemetése augusztus 4-én volt. 
„Hosszú élettel elégítem meg és meg
láttatom vele üdvösségemet.” (Zsolt 
91,16)

Telefonos, földszinti, zöldövezeti, 46 m'-es lakás 
eladó. Iblefon: 177-4320, szombat, vasárnap kivéte
lével, 14-16 óráig

ZENÉS ÁHÍTAT
augusztus 13-án vasárnap 

18 órakor a Deák téri 
templomban a

FÓTI NYÁRI KÁNTORKÉPZŐ 
TANFOLYAM KÓRUSA

szolgálatával.
Műsoron Purcell, Byrd, Schütz, 
Bach és Gárdonyi kórusművei.

Vezényel:
BALÁS ISTVÁN 

Közreműködnek orgonán 
a tanfolyam tanárai.

Igét hirdet 
Kertész Géza

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája augusztus 13-án: 
Imádkozzunk Társaságunk egységéért, 
egységünk erősödéséért, hogy az aláza
tos szolgálat töltse el a lelkűket., le
győzve a rivalizáció és az önös érdekek 
fel-felbukkanó kísértését.

PUSZTAVÁM
Puskás János lelkész 25 éve szolgál a 

gyülekezetben. A legutóbbi falugyűlé
sen a község polgármestere elismerő 
oklevelet és „Pusztavám községért” 
emlékérmet adott át a lelkésznek „a 
község érdekében végzett kiemelkedő 
munkájáért”.

MEGJELENT! MEGJELENT!

EVANGÉLIKUS ÉNEKESKÖNYV

Móricz Zsigmond körtéren diákfiúknak lakás al
bérletbe kiadó. Érdeklődni a (34) 371-595 telefon
számon az esti órákban lehet.

Szeretettel várunk színvonalas programokra füg
getlen, társra vágyó, főleg budapesti és környéki ke
resztény értelmiségi hölgyet vagy férfit. Jelentkezés: 
Bp. IX., Ráday u. 55. utca felől, hétfő, szerda 16-20 
óráig. Ibi. 217-6189.

Lakásom nagyobbra cserélném, minden megol
dás érdekel. (Zugló, 75m*, 2 szoba+személyzeti, 
magasföldszint). Telefon: 1834-241 -  du. 6 órától.

Az Izményi Evangélikus Gyülekezet 
augusztus 26-án délelőtt 10 órai 
kezdettel, ünnepélyes keretek között 
tartja templomszentelésének 210 éves 
évfordulóját. Az egésznapos ünnep
ségre szeretettel meghívja a gyüleke
zetből elszármazottakat és a környező 
gyülekezetek tagjait.

8. kiadás
(kétféle méretben)

Normál m éretben (160x110) ára 
570,- Ft ÁFÁval
__ Kicsinyített (112x80) ára 450,- 

ÁFÁval
Lelkészeknek: Luther-kabáthoz táb

lácska kapható Könyvesboltunkban!

HITTANKÖNYVEK
Az 1995/1966-os évi iskolai hitoktatáshoz az alábbi könyvek megrendelhetők, 

vagy megvásárolhatók az Evangélikus Könyvesboltban.
I. Isten kezében 93,-
II. Hinni taníts Uram 145,-
III. Tüdőm kinek hiszek 143,-
IV. Urunk szolgálatában 275,-
Ferenczy: Az élet könyve 148,-
Prőhle: Az evangélium igazsága 106,-
Sólyom: Hazai egyháztörténet 104,-

Hitoktatáshoz javasoljuk segédanyagnak:
Bibliai lexikon gyerekeknek 300,-
Dedinszky: A Biblia néprajza 123,-
Fabiny: A z  evangélikus egyház a magyar művelődés századaiban 112,-
Ferenczy: Hitünk alapjai 82,-
Hunyady: A  világ vallásföldrajza 880,-
Keresztyén színpad / Újévtől-Szilveszterig / 12 színdarab 280,-
Ünnepeljünk együtt 871,-
Vitus: Bibliai állatcsodák 298,-
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postautalványon.
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AZ Ü N N EP ÜZENETIA TARTALOMBÓL “
HOL VAGY, ISTVÁN KIRÁLY? 

EGY HŰSÉGES HÁTTÉRMUNKÁS

„NE ENGEDJ MEGFELEDKEZNEM 
TANÍTÓIM PÉLDÁJÁRÓL’

AZ ARANYBORJÚ

Iskoláink az elm últ tanévben
Gimnáziumaink eredményes tanévet fejeztek be júniusban. Olvasóink tá

jékoztatására hat kérdést tettünk fe l az iskolák vezetőinek és ezeket adjuk 
közre egymás utáni számokban.

A  hat kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanévről.
2. M i teszi az iskolát egyházi iskolává?
.3. Mi okozott gondot vagy nehézséget a tanév folyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jellemezték a tanév munká

ját?
5. Mi a gimnázium profilja? Hány osztály van, tagozatos oktatás folyik-e 

és milyen szakon?
6. Van-e kollégium és milyen a telítettsége?
(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a kérdés sorszámát tün

tetjük fel.)

N y í r e g y h á z i  K o s s u t h  L a j o s  G i m n á z i u m
-  V álaszol: dr. B ánszki István  igazgató  -

1. 189 éves gimnáziumunk új 
korszakának harmadik tanévét 
zártuk reménységgel és hálaadás
sal. Örömünk alapja, hogy lénye
gében zavartalanul, rendezett kö
rülmények között folyik az okta
tás, a diákok „jó erkölcsre, mo
dern tudományokra és a honi 
nyelv szeretetére” való nevelése, 
ahogyan ezt az 1806-os Alapítóle
velünk megfogalmazza. A  diákság, 
a tantestület közérzete, hangulata 
bizakodó. Egyik most érettségizett 
tanulónk Nádasi András vallomása 
szerint „érezzük, hogy az osztály s 
az iskola tágabb családunknak is 
tekinthető”.

Az elmúlt 3 év során az iskolán
kat és benne ä tantestületet az 
egészséges és természetes fluktuá
ció jellemezte. Az eltávozott taná
rok helyére fiatal, keresztyén élet
szemléletű pedagógusokat vettünk 
fel, akik vállalják az iskola vallásos 
szellemű működési alapelveit.

Legfőbb törekvésünk, hogy a 
mai versengéstől átitatott világ
ban a maradandó értékeket köz
vetítsük a fiataloknak. Ennek 
szolgálatában áll minden pedagó
giai módszerünk, a spirituális ne
velés, az iskola egész technikai, 
anyagi felszereltsége. Ezért örü
lünk, hogy az Országos Egyház tá
mogatásával sor került az épület 
külső felújítására és olvasóterem 
kialakítására. Ezért szeretnénk a 
személyi és tárgyi feltételeket op
timálisan a korszerű oktatás fel
tételeinek megfelelően kialakíta
ni, hogy a legtöbbet nyújthassuk a 
tanulóknak, a hozzánk jelentke
zőknek.

2. Az egyházi szellemiségből kö
vetkezik, hogy nálunk a szellemi és 
fizikai oktatás mellett spirituális 
nevelés is folyik. Diákjaink a hit
tanórákon, csendesnapokon, hét
kezdő templomi áhítatokon meg
ismerhetik a kétezer éves európai 
keresztyénség szellemiségét, el
gondolkodhatnak a hit erejéről, az 
élet értelméről, s -  reménységünk 
szerint -  tiszta lelkiismeretű, ke
resztyén életszemléletű emberek
ké válhatnak. Megtanulják, hogy 
hit és kultúra nem ellentétes, ha
nem egymást erősítő fogalmak. 
Meggyőződhetnek arról, hogy a

tudományt és kultúrát nem a ke
resztyén szellemiségtől, hanem a 
szubkultúrától, közömbösségtől és 
a barbárságtól kell félteni.

3. Beiskolázásunk az elmúlt év 
során eredményes volt, a végzős 
tanulókat minden esetben pótolni 
tudtuk. Az is előfordult -  bár nem 
jellemző -  hogy néhány hozzánk 
jelentkező evangélikus tanulót 
nem tudtunk felvenni, helyhiány 
miatt.

4. Örömmel tapasztalom, hogy 
az evangélikus iskolák kapcsolatai 
egyre erősödnek. Szép kezdemé
nyezések alakulnak a bonyhádi ta
lálkozón: Evangélikus Gimnáziu
mok Országos találkozója, 1994., 
valamint az általunk, immár 3 
éven át (1992-1995) megrende
zett: „Az Ú r érkezése” című orszá
gos szavalóversenyen.

Diákjaink kiemelkedő tanulmá
nyi és sporteredményei, sikerei az 
egyházi iskolák tekintélyét, jó 
hírnevét növelik.

Kedves élmény volt iskolánk

É r t é k e s  
kü ldem ényt 
hozott a pos
ta Szentpé
tervárról. Ha 
késve is, de 
sok jót meg- 
t u d h a t u n k  
abból a lap
ból, melyet 
eddig Rigá
ban szerkesz
tettek, most 
azonban Szentpétervár lett a sajtó 
és a tudósítás központja. „Der 
Bote” a címe az itt megjelenő lap
nak, mely két nyelven: németül és 
oroszul tartalmaz minden benne 
megjelenő írást. Köztudott, hogy 
az oroszországi területen igen sok 
német él, akik magukkal vitték oda 
egyházi kereteiket és bár a szovjet 
uralom idején ők is erős próba és 
elnyomás alatt éltek, most egyre- 
másra élednek gyülekezeteik, re
noválnak és építenek templomokat 
és imaházakat, erősödik közöttük a 
közösségi élet, hitükről bátran 
tesznek bizonyságot és módszere
sen építik ki egyházszervezetüket.

Két lap érkezett most hozzánk,

gyülekezeti bemutatkozása. A 
nagytemplomi istentiszteleten 
több diák is őszinte hangú szemé
lyes vallomást tett, mit jelent szá
mára az evangélikus gimnáziumba 
járni. Ugyancsak hatékonyan segí
ti az iskolához és az egyházhoz va
ló tartozás tudatát az elsőévesek 
számára a templomban rendezett 
fogadalomtétel, amely során tanu
lóink az iskola Igazgatótanácsának 
tagjaitól megkapják a gimnázium 
emblémáját, és megismerhetik 
gimnáziumunk evangéliumi alap
tételét, a Pál apostoli intelmet: 
„Minden dolgotok szeretetben men
jen végbe!”

5. Minden évfolyamon van spe
ciális angol és német nyelvi osztá
lyunk. Diákjaink a kötelező két 
idegen nyelvet az alábbiakból vá
laszthatják: angol, francia, német 
és olasz. Egyre bővülnek külföldi 
cserekapcsolataink (Párizs, Bécs, 
Hildesheim). Van korszerű számí
tógépparkunk, ennek következ
ménye a számítástechnika sikeres 
oktatása. Jelenleg az iskola 21 osz
tályában 630 diák tanul mintegy 50 
tanár vezetésével. A  gimnázium
ban két típusú képzés folyik: a ha
gyományos négyosztályos és nyolc- 
osztályos.

6. Vidéki tanulóink a Luther 
Márton Kollégiumban nyernek el
helyezést, ahol szintén biztosítot
tak a keresztyén szellemű nevelés 
feltételei. A  60 férőhelyes kollégi
um a Kossuth-diákokon kívül más 
iskolák tanulóit is fogadja.

Gimnáziumunk dísztermét Lu
ther Márton és Kossuth Lajos mell
szobra díszíti, szimbolizálva az is
kola szellemiségét.

egyik a múlt év végéről, a másik ez 
év elejéről. Ebből tudtuk meg azt 
is, hogy három évi szolgálat után 
RalfGnewuch, a lap alapítója meg
vált ettől a munkájától és a szer
kesztőbizottság nevében Natalie 
Kofler jegyzi a lapot.

Átnézve a két lapot, megtudjuk 
az év fordulóján történt eseménye
ket, melyek arra mutatnak, hogy 
erősödik a kicsiny mustármagból 
kinőtt evangélikus egyház. 1994. 
szeptember 26-29 között tartották 
zsinatukat Szentpétervárott. Ezen 
búcsúztatták nyugdíjba vonult püs
pöküket Harald Kalninst, aki 83 
eves korában adta át helyét az új 
püspöknek, Georg Kretschmar pro
fesszornak. A lap közli a búcsúzó 
püspök igehirdetését, melyben át
tekintést is adott az elnyomás éve
inek nehéz és sokszor életveszé
lyes egyházi munkájáról és re
ményseggel tekint az oroszországi 
evangélikus egyház jövőjére, mi
közben nem győz hálát adni azért 
a megtapasztalásért, melyet az 
utolsó években a politikai fordulat 
után szerzett.

A  zsinatot abban a szentpétervá
ri Péter-templomban tartották, me-

Vannak ünnepeink, amelyek 
nem szürkülnek meg soha; vannak 
események, amelyek nem veszíte
nek jelentőségükből. Jóllehet az 
ünnepet tartalmában gyakran 
igyekszenek módosítani, a hozzá
fűződő eseményt elhallgatni, a 
nemzet megőrzi eseménytartalmu
kat, s az ünnepet szívébe záija. Ez 
a sikertelen kísérlet zajlott le au
gusztus 20-ával, első nemzeti ün
nepünkkel is. Mindhiába!

Ezen a napon tekintetünk elő
ször a múltba réved. Tűnődve s 
tisztelettel gondolunk első kirá
lyunk, István alakjára, a magyar 
nemzet államalapító történeti sze
mélyére. Mekkora felülről kapott 
bölcsesség, mily kiváló politikai 
felismerés és nepe iránt erzett fe
lelős szeretet élt szívében, amikor 
isteni bátorsággal és királyi hatá
rozottsággal átvette a keresztyén 
hit és erkölcs normáit, gondosko
dott az evangélium megismerésé
nek s terjesztésének lehetőségéről, 
egyházszervezetet épített fel, s a 
keresztyén gondolat- és életvitel 
megvalósításával Európa-értékű 
közösséggé emelkedett a magyar 
nemzet.

Protestánsokként nem morális 
értelemben tartjuk őt szentnek, 
hanem spirituálisán, lelki vonatko
zásban. Akit ugyanis Isten az ő igé
jével megszentel, az életvitelében 
tisztaságra és bölcsességre, szent
ségre és igazságra törekszik. E  bel
ső lelki folyamatban minden akti
vitás és eredmény Istentől függ. 
Az ember az isteni cselekvés meg
ajándékozottja. Szent István kirá
lyunk e kitüntető isteni adomá
nyok hordozója volt uralkodása 
idején.

A z a tény, hogy számos protes
táns Istenháza felszentelése több 
évszázadra visszatekintve ezen a 
jeles ünnepen történt, önmagában 
jelzi, eleink jól értették az egyház 
jelentőségét a nemzet megmara
dása és a magyar nép összetartása 
tekintetében. Istent félni és hazát 
szeretni úgy tartozott össze tuda
tukban, mint a nemes fa és ízes 
gyümölcse. Merjük remélni, hogy 
a kettő egymásba fonódása sokak 
gondolkodásában a 20. század vé
gén is újra érlelődik. E  feltevéssel 
máris elérkeztünk a jelenbe, hi
szen ezen az ünnepen napjaink 
gondját is számba vesszük.

Sokak szemléletében a négy év
tized alatt a kozmopolita látás hó
dított teret. A  nemzeti múlt, a sa
játosan népi kultúra háttérbe szo
rult, és arányt tévesztett gondolko
dásukban a magyar és más nemze
tek értékeinek számbavétele. Nem 
kell szégyellnünk nemzeti múltun
kat fény- és árnyjelenségeivel 
együtt, nem kell magyar kultúránk 
és keresztény hagyományunk mi

lyet a kommunizmus idején uszo
dának alakítottak át. Csak a zsinat 
előtti utolsó napokban bontották 
le az ugrótomyot és az istentiszte
leti gyülekezet, valamint a zsinat 
tagjai a még ott álló tribünökről 
hallgatták az igét és végezték a zsi
nati munkát. Thlálóan írja a cikk 
írója: „az ateista motivációjú szov
jet idők relikviái között ment vég
be a zsinati munka”. A  zsinat nem 
csupán a püspöki tisztben történt 
váltással foglalkozott, hanem -  mi
vel 1928 óta nem tarthattak ilyen 
zsinatot (!) -  keresték a jövő útját, 
a felmerült igen sok kérdésre a fe
leletet. Kevés a gyülekezetét vezető 
lelkészek száma, akik pedig van
nak, még nagyrészt képzetlenek, hi
szen csak az utóbbi években kerül
tek Németországból teológiailag 
képzett lelkészek Oroszországba. 
Meg kell küzdeniök a biblia- és 
énekeskönyvhiánnyal, bár ebben 
igen nagy segítséget kapnak a né
metországi Martin Luther Bundtól 
(Erlangen). Mindezek ellenére ar
ról tettek bizonyságot, hogy készek 
az egyház építésére és új templo
mok felépítésére. Az egyházalkot
mány átdolgozásának kérdése is 
felvetődött és programmá lett.

A zsinat alkotó tagjai között 
képviselve voltak az európai

att félreállítottként megjelenni a 
népek nagy családja tarka kaval- 
kádjában. Gondolattartomá
nyunkban szüntelen jelen szabad 
lennie a Szent István-i értékek év
százados képviselőinek, akár Má
tyás király legendás alakjára, akár 
Balassi vallásos költeményeire 
vagy Bornemisza Péter magyarsá-

TŰ Z TAMÁS:

SZENT
ISTVÁN

Jó l m egjelölte ezt az  ezredévet: 
kereszttel ír ta  rá  kemény nevét, 
hogy m egpihenjen művein a lélek, 
m in t h a lh a ta tla n  gyözedelmi ék. 
A lapkő le tt, de kőnél sú lyosabban 
vetette  el az  épü lő  fa lakban  
torony-szökkentő, férfias h itét.

A m int a lá z a tá t m indegyre inkább  
ú r r á  em eli ro p p a n t erején, 
a  bércre  hág  s egy országon

tek in t á t,
hol h a jn a lp írb an  reszket még a

fény.
K om or felhőkből bom lik  ki a  kék

ég
s  v irrasz tv a  nézi népe ébredését 
a  századok  szélfú tta  reggelén.

N em  tétován, de biztos
m ozdu la tta l

lendü l előre tervező keze, 
m íg p o rt k av ar és szilaj kedvvel 

nyargal
a  fo rró  p u sz ták  zendülő  szele. 
Bölcs szem m el néz a  fényes

táv latokba
s p illan tásáv al féltőn á tk a ro lja  
a  frissen  szán to tt, szűzi fö ld ek e t

Kegyes jobb jával törvényt ír,
keményet,

hogy megkösse a  ró n ák  vad p o rá t  
szőlő terem jen  és kenyér,

fehérebb
s hogy m indenki m eglelje

o tth o n á t
Á ldott szigor, ren d e t hozó

szelídség!
A rany szív, mely eltékozojja

k in c s é t
hogy ú j szívekben ragyogjon

tovább!

R óla zengjen h á t ez a  lelkes
ének!

U ram , téged d icsé rü n k  á lta la , 
m ert ő  volt a  te választo tt edényed, 
aposto lod , híved s a  föld sava.
É s ő  volt am a b ib lia i sáfár, 
k ire , be jó , hogy éppen rá ta lá ltá l , 
m időn m egvirradt napunk hajnala!

ára, Bocskai István függetlenségi 
arcaira, II. Rákóczi Ferenc fénylő 

'személyiségére gondolunk. És a 
felsorolás korántsem teljes, inkább 
esetleges.

Bizonyos, hogy a reformkor 
honfiúi és honleányi érzelmi lelke
sedése távol van korunk modem

Oroszország, Kazahsztán, Kirgi
zia, Ukrajna és Üzbegisztán evan
gélikusai. Riportokból lehet kiol
vasni, merrerelé élnek evangéliku
sok és nem egy gyülekezetben női 
lelkészek is szolgálnak. Csak né
hány helyet sorolok fel, hogy föld
rajzilag is tájékozottak legyünk: 
Tbiliszi, Vlagyivosztok, Duschan
be, Moszkva, Baku, Cseljabinszk, 
Alma-Ata, Kijev, Omszk, Oren
burg városaiból jö tt küldöttek 
mondták el, mit jelent nekik az 
egyház újraéledése.

Az Oroszországban élő néme
tek két kegyességi tradíciót hor
doznak. Az egyik a népegyházi ke
gyesség, a másik a testvéregyházi 
(Brüdergemeinde) hagyomány. 
Az új püspök e kettő egyeztetését 
tartotta fontos feladatnak a közeli 
jövőre nézve. Nem »jutottak egy
ségre a nők ordinálása, az ökume
nikus viszonyulás és egyes teológi
ai alapkérdések dolgában.

Köszönjük a Der Bote megkül
dött számait, jó, hogy többet tu
dunk a tőlünk keletre élő testvére
inkről, akik között természetesen 
nem feledkezünk meg az észtor
szági, lettországi és litvániai evan
gélikus testvéreinkről sem imádsá
gainkban.

Tóth-Szöllős M ihály

magyarságtudatától. De hideg 
szívvel és hűvös értelemmel nem 
gondolhatunk a hazára másként, 
csak a szeretet elfogultságával, 
ahogy édesanya érez gyermekei 
iránt, még ha távolba is szakadtak.

S ezen az ünnepen gondolataink 
tovaszállnak országhatárainkon 
túl élő magyaljaink felé is. Hoz
zánk tartoznak ők, a magyarság 
nagy népes családjába. Ha róluk 
beszélünk, vagy hozzájuk szólunk, 
nem jelent ez többet, mint jelzést 
arról, hogy számon tartjuk őket 
testvérként és szeretetünk nem 
szűnt meg irántuk. Tálán e pozitív 
érzelemnek legkiválóbb megnyil
vánulása a Duna televízió műsorá
nak sugárzása szerte Európába, 
országhatárok felett és politikai 
érdekek nélkül. Csakhogy tudja
nak rólunk, és naponta szemléljék 
képernyőjükön -  gondolunk rájuk. 
Egész kontinensünkön osztatlan 
öröm fogadta édes anyanyelvűn
kön beszélő magyaljaink körében 
a Duna TV létrejöttét és e műsor 
sugárzását. Érdemes e tényen itt
hon mélyebben töprengenünk, ér- 
tik-e majd nyelvünket a harmadik 
évezredben is?

Ezen az ünnepen gondolataink 
a jövőbe is pásztáznak. Életképes 
nemzet vagyunk-e, vagy a vörös- 
marty-i jóslat teljesedik be, ahol a 
sírt népek veszik körül. Egy nép, 
amely túlélt tatárdúlást, török ura
lom másfél századát, négyszáz év
nyi idegen kultúra kiterebélyese- 
dését, négy évtized rabigáját, sza
badsága és önálló nemzeti léte ide
jén pusztulna el? Lehetetlen. Ez a 
nép, a mi népünk, ez a nemzet, a 
mi nemzetünk élni, élni és szolgál
ni akar. Szolgálni szellemet és tu
dományt, kultúrát és lelkiséget, 
melyből építkezhet az egyén és töl- 
tekezhet a közösség. Hogyan tehe
ti? Ha a részérdekek fölé helyezi 
az egész nemzet előrelépésének 
szent ügyét. Ha tud csoportszem
pontok helyett népben, társada
lomban gondolkodni. A civil szer
veződések, egyesületek, alapítvá
nyok, társaságok számbeli növeke
désének korát éljük. Céljukat csak 
akkor érik el, ha nem önmaguk 
fontosságát keresik, hanem a nem
zetet építik.

Szolgálni szellemet, tudományt! 
Hogyan? Ha emberközpontú gon
dolkodásunkat felváltja az örök Is
tenre figyelés. Amíg az ember ön
magát helyezi a középpontba, 
mindig megistenülni akar. Helyet
te emberségét is elveszíti, s elalja- 
sul. Amikor az ember elismeri Is
ten alá rendeltségét, visszanyeri 
méltóságát és igazi emberségét. 
Amíg az ember önmagának szab 
törvényt, énessége az egeket ostro
molja, és társát a porban hagyja. 
Amikor Isten úja szívére a szeretet 
szabadságának lehetőségét, föl
emeli a társát, népét, nemzetét; 
mert fölismeri, csak együtt lehet
nek boldogok.

Szolgálni kultúrát és lelkiséget! 
Hogyan? Ha a halál kultúrája he
lyett az élet kultúráját választjuk. 
Á 20. század kultúráját a fogyasz
tás jellemzi. Minden reklám erre 
biztat, minden termelő cég leg
jobbként a sajátját ajánlja. A cél: 
minél többet fogyasztani élelem
ből, ruhából, gépből, mindenből. S 
közben a halál felé menetelünk, 
mert használhatatlanná válnak vi
zeink, ártalmassá lesz levegőnk, s 
ha úgy véljük, nekünk kevés jut a 
földi javakból, egyre boldogtala
nabbnak is érezzük magunkat.

Az élet kultúrája szerény és szo
lid értékfelhasználásra biztat. Fon
tossá teszi a lelki kincsek felfede
zését, melyek nem anyagiak függ
vényei, nem szennyezik a légkört, 
de felüdítik a reményt vesztettet s 
életkedvet kölcsönöznek a sötéten 
látóknak.

Augusztus 20-a államalapító 
nemzeti ünnepünk. Az ünnepi 
csendben merítsünk a múlt lelkesí
tő példáiból, világító fáklyák vol
tak ők! Vállaljuk a jelen felelős 
formálását a köz javának szem 
előtt tartásában, és építsük az Is
ten ígérte jövőt az élet kultúrájá
nak választásával!

Szebik Im re

E v a n g é l i k u s  e g y h á z  O r o s z o r s z á g b a n
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Akkor is
Am ikor Marj an beteg, 
én m indig szomorú vagyok, 
mert n incs az oviban.

Amikor én  vagyok beteg, 
akkor is  szomorkodom, 
m ert M arjan az oviban van.

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

Olivér megtanul másfelől nézni
Olivér szívesen megy az állatkertbe. A legszíveseb

ben egyedül, de a tanárokkal és iskolatársakkal sem 
rossz dolog állatkertbe menni. Martina mellette sétál. 
Barna a bőre és fekete a haja. Copfján egy kék se
lyemszalag lobog, mint egy pillangó, valami távoli or
szágból.

Martina vett egy jégkrémet, és újra meg újra oda
tartja Olivér szája elé. „Tessék, nyalhatsz belőle!”

Amikor a vöröses szőrű orángután ketrecéhez ér
nek, az állat öklével dobol a mellén. Ketrecében áll 
egy fa, annak az ágain himbálódzik. Kitátott szájjal 
ordít. Martina megfogja Olivér kezét.

„Olivér, védj meg!”
Még akkor is fogja a kezét, amikor már rég a zeb

ráknál sétálnak.
„Tfc,” suttogja Martina. „Te tetszel nekem. Ha aka

rod, örök hűséget fogadok neked.”
„Ó”, mondja Olivér, mert nemigen tudja, mi mást 

mondhatna erre.
„Akkor hát mindörökre”, mondja Martina.
Kéz a kézben mennek a zebráktól az oroszlánokig, 

az oroszlánoktól az elefántokig. Martina egy almát 
húz elő a táskájából. „Tessék, Olivér, ez annak a.nagy- 
nak!”

Olivér megkérdezi az állatgondozót, hogy odadob- 
hatja-e az almát az elefántnak, majd odagurítja a leg- 
nagyobbik lábai elé. Az állat megragadja ormányával 
az almát, és a szájába dugja. Martina örül.

„Nézd, az elefánt kacsintott a szemével. Ez azt je
lenti: Köszönöm, finom volt.”

Olivér nevet. Szép Martinával sétálni az állatkert
ben. A legtöbb állatot nem szabad etetni. Ez bántja 
Martmát. Különösen a madárházban. „De szívesen 
idecsalogatnám őket”, és a kolibrik felé mutat.

A kolibrik úgy csillognak, mint vízcseppek a napsü
tésben. A virágszirmok felett lebegnek, hosszú cső
rükkel pedig nektár és apró pókok után kutatnak. Az 
egyik ágon Martina felfedez egy fészket. Nem na
gyobb egy dióhéjnál.

,A  szalag helyett egy virágot kéne a hajadba tűz
nöd”, mondja Olivér. „A virág fölött úgy röpdösne a 
kolibri, mint egy színes helikopter. Az lenne rajta a 
leggyönyörűbb ékszer.” Martina kuncog. A madárház
ból a medvékhez mennek. De a medvék annyira nem 
érdeklik Martinát. Elfáradt. Egy padra ül, és a verebe
ket figyeli, amint lába előtt fürdenek a homokban.

„Van még egy fél zsemlém”, mondja Pali Martiná
nak. „Ha szeretnéd etetni őket...”

„Jó, ha már a kolibriket nem csalogathatom”, 
mondja Martina, és eteti a verebeket. A buszhoz 
Martina Palival megy vissza. Olivér mintha szúrást 
érezne a mellkasában.

„Most mit szólsz, Jóisten?” kérdi, bár nemigen bí
zik benne, hogy ebben a zajban meghallja, amit a Jó
isten válaszol.

De Isten az utca lármájában is egészen érthetően 
szól. „Szomorú vagy?” kérdezi.

„Igen”, feleli Olivér. „Örök hűséget ígért, most 
meg Palival sétálgat. Egy napig sem tudott hűséges 
maradni.”

„Más oldalról is nézheted a dolgot”, mondja a Jóis
ten. „Nagyon sokáig hű volt hozzád: az orángutántól 
a zebrákig, a zebráktól az oroszlánokig és az elefánto
kig. És az elefántoktól a kolibrikig!”

„Úgy gondolod, ez elég hosszú?” kérdezi Olivér.
„Egy ilyen kislánynak, akinek még gyakorolnia 

kell?” kérdi a Jóisten.
„Hát jó, ha úgy gondolod”, mondja Olivér. „Akkor 

nem haragudhatunk Martinára, ha így nézzük a dol
got.”

„Ha így nézzük, nem”, mondja a Jóisten.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Kakukktojás
Ebben a játékban összetartozó dolgok között kel

lett rábukkanni mindig arra az egyre, ami nem tarto
zik közéjük. Három alkalommal választhattátok ki 
négy dologból a kakukktojást.

Áz összetartozó dolgokat az kötötte össze, hogy 
mindhárom egyazon evangéliumi történetben szere
pel. Beküldendő hétről hétre a kakukktojás volt. 
Ezen kakukktojások alapján rá lehet bukkanni egy 
olyan történetre, melyből a három hét folyamán meg
talált „kakukktojás-szavakat” vettem. Ez a történet 
Máté evangéliumában található. (Márknál és Lukács
nál is olvashatjuk, de a legkönnyebben Máténál is
merhettetek rá.) Most fellebben a fátyol a rejtélyről, 
íme a feladvány megoldása:

Az első forduló szavai: horog, pénz, hal, szikla. 
Ezek közt a szikla a kakukktojás, mert a másik há
rom szó a „Jézus megfizeti a templomadót” című 
részből való. A második fordulóban neveket olvas
hattatok: Mózes, Illés, Péter és Jeremiás. Itt Jeremiás 
lógott ki a sorból, hiszen ő nem volt ott a megdicső
ülés hegyén. A harmadik fordulóban földrajzi neve
ket közöltem: Betfagé, Sión és Jeruzsálem mind Jé
zus jeruzsálemi bevonulásával kapcsolatos helység
nevek.

De hát melyik is az a történet, amelyben szó esik 
szikláról, Jeremiásról és Cézárea Filippiről? Azok talál
tak rá a helyes válaszra, akik Péter vallástételét küldték 
be megfejtésként. A jó megoldást beküldők névsorát 
egy későbbi számban közlöm majd.

A gyennekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

F I A T A L O K N A K

Gusztáv Adolf svéd király nem 
gondolta, hogy a késői utódok 
mennyit fogják emlegetni a nevét. 
Őróla nevezték el ugyanis azt a se
gélyszolgálatot, mely immár nem
csak Németország területén, ha
nem a múltszázad közepe óta Ma
gyarországon is tevékenykedik. A 
jól ismert Gusztáv Adolf Segély- 
szolgálat (GAS) hazánkban hosszú 
ideig csak visszaszorítva működhe
tett gyülekezeti segély néven. 1989 
óta újból szabadon, a régi elneve
zéssel szolgálja a gyülekezetek kö
zötti segélyezést.

A Németországbeli würtenbergi 
egyháztartomány ez évi ünnepsé
gére meghívást kapott a Hermons 
együttes is. Feladatunk volt, hogy 
az ünnepségsorozaton bemutat
kozzunk. Négyszáznál is több gyer
mek gyűlt össze egy különleges is
tentiszteletre. A kék, sárga, piros, 
zöld léggömbökkel díszített „oltár
tér” sokat sejtetett arról, hogy itt 
egy különleges liturgia, prédikáció 
kezdődik. Winfried Dalferth ifjú
sági lelkész művészi szintű gitárjá
tékával énekeltük a kezdő eneket. 
Aztán jöttek a kékek. Kék ruha, 
kékes arcszín, kék szemüveg, mé
lyen keresztül a világ is kék volt. 
Arról győzködtek mindenkit, hogy 
a világon minden kék! Őket követ
ték a zöldek, pirosak és sárgák.

EGYÜTT...
Természetesen mindenki a saját 
színét éltette. A megoldás egy 
nagy üst volt, melybe jelképesen 
összekeverték ezeket a magukat 
kizárólagosnak vélő rész színeket.

Bemutatkozásunk egy idegen 
nyelvű, de mégis testvén színfolt
tal tarkította az alkalmat. Szóltunk 
a magyarországi GAS munkájáról 
is.

Egy segélyszolgálati ünnepsé
gen különös hangsúlyt kap az of- 
fertórium. A persely maga a szín
pad volt, s jöttek, özönlöttek a gye
rekek. Hozták azt, amit már meg
untak^), vagy éppen azt, amit na
gyon megkedveltek, de most egy 
magyar gyermekotthon lakóinak 
ajánlották föl. Gyűltek a játékok: 
darusautó, társasjáték, Lego kész
let... Amott a jétékhalmaz tetején 
egy maci búsult, de csak addig, míg 
a nyíregyházi Élimban magához 
nem ölelte valaki. Meghatódva pa
koltuk buszunk gyomrába a hétlá- 
dányi offertóriumot. Éreztük az 
„Együtt” mottó több mint szólam. 
Közösség, híd különböző hazájú, 
nyelvű és sorsú gyermekek, ke
resztyének között.

Szolgálatunk és bemutatkozá
sunk fénypontja a szombat esti (jú
lius 9.) koncert volt. Pünkösdi szí
nekben pompázó plakátok hirdet
ték már napok óta a százezer

evangélikust számláló Reutlingen 
város lakóinak a Pentecoste bemu
tatóját.

Kísérő zenekarként a helybeli 
ifjúság zenekara a Siebensinn mu
zsikált. Ők nemrég érkeztek haza 
a hamburgi Egyházi Napok ren
dezvényről. Magasan kvalifikált 
műsoruk méltó volt a professzio
nális felszereléshez, mellyel nem
csak a füleket, de a szemeket is 
kápráztatták!

A mi oratóriumunkat már hó
napokkal előbb lefordítottuk né
metre. így a héttételes zenemű 
tartalmát mindenki követhette. A 
Hermons 30 éves múltjában döntő 
szerepe volt az „együtt” fogalmá
nak! Ez az evangélikus eredetű, a 
kórus tagjait tekintve ökumenikus 
összetételű csoport valóban 
együttes.

A Hermons Pünkösdi Oratóriu
mában az „együtt” jelképesen a 
modern és a klasszikus zene 
„együtt”-jére is vonatkozik. A ze
nemű Credo tételét a szerző híres, 
Bach nevét elmuzsikáló B A C H .  
témára írta.

A többszöri visszatapsolás pedig 
arról győzött meg bennünket, 
hogy nem maradtunk magunkra, 
nem tért vissza az Ige üzenete üre
sen!

GYJS.

A mélypont ünnepélye
lyA z ifjú  a kko r vá lik  feln ő tté , a m iko r a z egész 
em beriségnek tudatára ébred. ”

(M . Q uoist)
Rácsodálkozunk a világra, és észre kell vennünk, 

hogy szinte semmi nincs úgy, ahogyan elképzeltük 
vagy megtanultuk. Sok minden kimaradt a tanköny
vekből. Hosszú út vezet a lázadástól a menekülésen, 
közönyön át az elhordozásig. Egyáltalán lehetséges 
felkészülnünk az életre?

A leglényegesebb kérdéseink egyike, hogy mivégre 
vagyunk a világon? Mi a saját, személyre szabott fel
adatunk? Végső soron egész életünkkel erre a kér
désre válaszolunk. Minden értelmetlenné válik, ha 
nincs rá feleletünk. A puszta léthez is szükségünk van 
arra a hitre, hogy nem hiábavaló az életünk.

Ismetjük a céltalanság pusztító erejét. Találkozunk 
azokkal, akik sötét szemüveg mögé rejtik arcukat, 
akik mámort és lebegést fecskendeznek magukba, 
akik a cinizmus vagy a közöny bástyája mögé bújnak. 
Lehetséges, hogy minket is megérintett már ez a gyil
kos erő. Száműzzük magunkat az életből, ha nem ke
ressük meg a helyünket és a feladatunkat. Kirekeszt- 
jük a céltalanokat, ha nem segítünk nekik rátalálni 
életük értelmére.

A keresés, a választás, a döntés fáradságát és koc
kázatát olykor szívesen elkerülnénk. Kényelmesebb, 
ha mások döntenek helyettünk, ha szinte gondolkod
nunk sem kell. Csak elfogadnunk egy kitaposott utat, 
vagy engednünk a sodrás erejének.

Egy útszakasz már mögöttünk van. Iskolát, szak
mát, hivatást választottunk. Munkahelyünkről, állá
sunkról döntöttünk. Baráti körre, társra találtunk. Tá
lán már kialakult képünk van a világról, és elkötelez
tük magunkat egy életforma mellett.

Hogyan érkeztünk meg a jelenlegi állomásig?
Mielőtt lelépünk a járdáról, körülnézünk. Ha el

mulasztjuk, baleset érhet minket. Döntő lépéseink 
előtt súlya van a tájékozódásnak, mérlegelésnek.

Mindannyian rendelkezünk belső iránytűvel. Vezet
nek minket hajlamaink, adottságaink, érdeklődési kö

rünk. Mindezek reális felméréséhez közösségre van 
szükségünk. Ha mindentől és midenkitől függetle
nedni akarunk, a totális szabadság eszményétől űzve, 
előbb-utóbb önmagunkba szédülünk, és ez iszonyú 
rabság. Arra kellene törekednünk, hogy olyan levegőt 
teremtsünk magunk körül, amelyben őszintén meg
nyilatkozhatnak az emberek. Persze, szívesebben 
hallgatjuk meg azokat a véleményeket, amelyek meg
erősítenek nézeteinkben. Azonban az elbizonytalano
dásnak is megvan az az esélye, hogy körültekintőbben 
hozzuk meg döntéseinket.

így válhatott eddigi utunkon a belső iránytű mellett 
formáló erővé mások véleménye is. Fölfigyelhetünk 
eddig kiaknázatlan lehetőségeinkre. Erőt meríthe
tünk „megszállott” emberek céltudatosságából, fá
radhatatlanságából. A  közös útkeresések óvhatnak 
meg minket attól is, hogy megalapozatlanul túlságo
san hasson ránk a „divat” vonzása, bármely területen.

Jelzés lehet számunkra az is, ha valahol észrevesszük 
a hiányt. „ Itt szükség van rám. Itt biztosan nem 
vagyok fölösleges. Itt valóban minden érőmet bevet
hetem”. Általában vágyainkból kiindulva keressük a 
nekünk megfelelő helyet. Lehetséges, hogy a „helyünk 
keres minket”. Tüdők egy gyógypedagógusról, akiben 
akkor mozdult meg valami, amikor először látott 
harminc fogyatékos gyerek között egyetlen ápolót 
cikázni ágytól ágyig. A hiány betöltésében várt rá a 
hivatása. Vártak rá a gyerekek -  várt rá az Isten is.

Amikor a helyünkön vagyunk, akkor vannak válsá
gaink. A legnagyobb megpróbáltatások egyike, ha azt 
vesszük észre, hogy nem valósulnak meg a terveink. 
Kiderül, hogy sohasem vagyunk 'elég fölkészültek a 
csalódások elhordozására. Melyikünk kezd úgy el va
lamit, hogy a kudarcra készül? Ki indul el úgy felvéte
lizni, hogy félelmei ellenére ne reménykedne? A ku
darc mindig váratlanul ér. Derékba törik-e az éle
tünk, vagy megpróbálunk újra talpra állni?

(K övetkező  szám unkban  fo ly ta tju k )
Részlet Fabiny Tamás-Cserhátiné Szabó Izabella: 

Nézz föl című művéből.

Hét hangverseny a Deák téren Tiszta erkölcs -  virágzó ország
Beszám oló a i

Ez évben hatodik alkalommal rendezte meg Buda
pesten a Deák téri Egyházközség az „ötödik evangélis
ta’’-ként emlegetett zeneszerző, Johann Sebastian Bach 
műveit megszólaltató hangversenysorozatát május 29. és 
június 4. között.

Egy héten keresztül estéről estére egyre nagyobb szá
mú hallgatóság kísérte feszült figyelemmel áhítatos 
csendben a közreműködő művészek játékát.

Első alkalommal, a sorozat nyitó hangversenyén, hét
főn, * külföldi vendégművészt köszönthettünk Johann 
Sonnleitner személyében. A  Svájcban élő csembalómű
vész, aki Zürichben az ottani zeneakadémia professzo
ra, két önálló művön (e-moll tokkáta BW V 914 és D- 
dúrpartita BWV 828) kívül a Die Kunst der Fuge XIII. 
contrapunctusait szólaltatta meg. A z utolsó két contra- 
punctusban, mely két csembalóm készült, Dobozy Bor
bála művésznő működött közre.

Következő estén Pertorini Rezső csellóművész szólal
tatta meg a d-moll partitát (BWV 1013), a C-dúr szvitet 
(BWV 1009) és a D-dúr szvitet (BW V 1012).

Szerdán került sor Péteri Judit csembalóművésznő, Ba
li János fuvolaművész és Pertorini Rezső csellóművész ka
maraestjére, melynek műsorán az A-dúr fuvola-csembaló 
szonáta (BWV 1032), a G dúr cselló szóló szvit (BWV 
1007), a csembalóra írt Olasz koncert (BWV 971), vala
mint az e-moll fuvola szonáta (BWV 1034) hangzott el

Csütörtökön, június 1-én a Capella Savaria kamara- 
zenekar műsorában gyönyörködhettek a jelenlevők. E k
kor a g-moll hegedűverseny (BW V 1056) szólalt meg 
Kalló Zsolt hegedűművész, majd az „Ich bin vergnügt” 
(BWV84) kantáta szoprán szólóra Zempléni Mária mű
vésznő tolmácsolásában, valamint a h-moll zenekari 
szvit (BWV 1067), melynek fuvolaszólamát Németh Pál 
fuvolaművész, az együttes művészeti vezetője játszotta.

Pénteken este Kemenes András zongoraművész, főisko
lai tanár az előző két évben megkezdett sorozatát folytatva 
a Wohltemperiertes Klavier I.-II. kötetének tizenhat prelú
diumát és fúgáját (BW V862-869 és 886-893) játszotta.

Következő napon, szombaton Herbert Wulf, hazánkban 
élő és működő orgonaművész játékában gyönyörködhetett

i. Bach-hétről

a szép számú hallgatóság akinek műsorában elsőként a C 
dúr-tokkáta, adaggio és fuga (BW V564) szólalt meg. Azt 
követően a „Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist” (Ó, 
jöjj teremtő Szentlélek) korái dallamára írt két előjáték 
(BWV 631, 667), majd a „Herr Jesu Christ, dich zu uns 
wend” (Úr Jézusunk, fordulj hozzánk) koráldallamra 
szerzett öt előjáték (BWV 749, 726, 709, 632, 655) hang
zott el A  műsor második részében q „Komm, Heiliger 
Geist, Herre Gott” (Jövel Szentlélek Úristen) korái dalla
mára írt két előjátékot (BWV 651, 652), befejezésül pedig 
az F-dúr tokkáta és fugát (BWV 540) hallottuk

Mint az előző években mindig idén is -  pünkösdva
sárnap este -  a Lutheránia énekkar szolgálata zárta a 
hangversenysorozatot. A  zeneirodalom leghatalmasabb 
ilyen jellegű alkotását, a h-moll misét szólaltatták meg 
Zádori Mária (szoprán), Gémes Katalin (alt), Marosvá
ri Péter (tenor), Korpás Ferenc (basszus) énekművészek 
Trajtler Gábor orgonaművész (continuo) és a Magyar 
Szimfonikus Zenekar közreműködésével, Kamp Sala
mon vezényletével.

Estéről estére a zenére figyelő hallgatóságnak a műso
rok szünetében Pintér Károly Deák téri lelkész szolgált 
rövid idehirdetéssel. Máté evangéliuma 5,3-11 alapján 
sorra vette, hogy kiket mondott Jézus boldognak és kitért 
ennek kapcsán Bach műveiből áradó bizonyságtételére.

Dióhéjban így lehetne összefoglalni a Deák téren hal
lottakat Valójában csak ennyi lenne? Nem több? Nem 
szívet szorítóbb és lelket melengetőbb? Nem késztet-e ar
ra, hogy hálát adjunk Istennek amiért ennek a sokat 
szenvedett, gondokkal küszködő „kántor”-nak ilyen te
hetséget, zsenialitást és hitet adott, hogy minden nehéz
ség egyéni hányattatás, értetlenség ellenére ilyen müve
ket alkosson és általuk az embereket gazdagítsa?

Gazdagodtunk mi is azon a héten -  akik jelen lehet
tünk és hallhattuk -  az avatott művészek tolmácsolásá
ban megszólaltatott művek révén és az igehirdetéseken 
elhangzottakból.

Ezért legyen „Soli Deo Gloria”, egyedül Istené a di
csőség!

Liedemann Ákos

Egy mostohán ke
zelt 16. századi evan
gélikus prédikátor 
életéről és műveiről 
tudunk meg mindent, 
ami fellelhető volt a 
kutató egyháztörté
nész számára. Magyari 
István sárvári prédiká
torról sokáig csupán 
egyetlen ismertként 
tartott műve: „Az or
szágokban való sok 
romlásoknak okairól” 
című írása alapján 
szóltak a történelem- 
könyvekben. Életmű
vének részletes elem
zését, munkásságának, írásainak bemutatását végezte 
el Bencze Imre nyugalmazott kelenföldi lelkészünk, -  
aki régóta foglalkozik egyháztörténeti kutatásokkal, -  
ebben a tanulmányában.

Bevezető soraiban erről így ír: „Magyari munkálko
dását általában egyoldalúan szokták értékelni. A leg
elterjedtebb vélemény az volt róla, hogy hitvitázó 
egyéniség. A hazai egyházi vitairodalom elindítójának 
tartották, sőt Pázmány Péter „szóra bírójának” tekin
tették. Kevésbé méltányolták költői-írói tevékenysé
gét. A késői író-reformátorok közé sorolható”.

A tanulmány megírásának célját is megtudjuk a be
vezetésből: „Thnulmányomban szeretném a hitvitázás 
egyoldalúságának béklyójából, vagy ha tetszik, az 
„együgyűség”-ből kiszabadítani Magyari Istvánt, hogy 
irodalomtörténeti értékének megfelelően állhasson 
elénk műveltségének s egyéniségének sokoldalúságá
val, sokszínűségével. Hiszen, amint ezt már többen 
hangoztatták, Magyari István megérdemli, hogy a késő 
utókor méltó helyre állítsa őt.”

A méltó helyre állítás volt tehát a célja Bencze Im
re történész kutatásainak és e könyv megjelenésének. 
Örömmel üdvözölhetjük munkája megjelenését, me
lyet az Evangélikus Múzeum segített kiadni.

A tanulmány 240 oldalas. Első részében Magyari 
István életével foglalkozik. E feladat megoldását az 
nehezítette, hogy sem születésének, sem halálának 
pontos időpontját nem tudjuk, mindkettőre csupán 
következtetni lehet. Részletesen foglalkozik a korral, 
melyben élt, származásával, melyet a csallóközi Ma
gyar nevű településre vezet vissza. Külön fejezetben / 
olvashatunk a Nádasdyakkal való viszonyáról, sárvári 
főesperesi tevékenységéről és a csepregi kollokviu
mon való részvételéről.

Munkásságáról megtudhatjuk, hpgy három irodal
mi művéről beszélhetünk. A  KEZBELI KÖNY
VECSKE, mely egy latin műnek fordítása. Ezzel az 
volt a célja, hogy patrónusának, Nádasdy Ferencnek 
olyan művet adjon kezébe, mely a katonaéletben erő
síti őt. A  mű teljes címe: „Kézbeli Könyvecske az iol 
és boldogul való meghalasnac Mesterségéről.”

Második munkája a már említett AZ ORSZÁ
GOKBAN VALÓ SOK ROMLÁSOKNAK OKAI
RÓL írott mű. Ezt szokták általában a hitvitázó iro
dalomban besorolni, talán azért, mert erre született 
meg Pázmány Péter „Felelete” és így alakult ki közöt
tük a hitvitázó kapcsolat. Magyart „a nemzet bűnét 
egyetlen szóban foglalja össze: bálványimádás. Vagyis 
úgy látja, hogy népe a dekalógus első parancsolatának 
megszegésében vétkes. Ebben nemcsak a lutheri teo
lógiát képviseli, hanem a iézusi etikát: minden bűn 
gyökere az Istentől való elfordulás...”

Harmadik műveként a TEMETÉSI IGEHIRDE- 
TÉSEK-et említi, melyben a Nádasdy Ferenc halála
kor elmondott prédikációkat találjuk.

Szubjektív utószavában a szerző így vall: ,Magyari 
István sárvári prédikátor-senior a lutheri reformáció fel
ismert igazságainak megalkuvást nem ismerő oltalma- 
zója és továbbvivője. Népének hazájának nagy szerel
mese... aki bízón hirdette a tiszta erkölcsöt és figyelmez
tetett az isteni számonkérésre, mert álma volt az újra vi
rágzó ország. ”

Gazdag jegyzetanyag és kronológia egészíti ki a ta
nulmányt. Ajánljuk olvasásra. Kapható az Évangéli- 
kus Múzeumban.
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H ol vagy, István király?
Pár évtizede a római katolikus 

gondolkodás azt tartotta: azok 
szentek, akik több jót tettek a 
szükségesnél, s ezt Isten csodákkal 
igazolta. Pedig Isten teljes szívet 
kívánó kettős szeretetparancsát 
(Urunk és felebarátunk iránt) túl
teljesíteni nem lehet. Pál apostol 
az egymással pereskedő korintusi 
gyülekezeti tagokat, köztük egy er
kölcsbotrány főszereplőjét a ke- 
resztség és a hit címén szenteknek, 
azaz Isten népének szólítja. Ma 
már Róma azt nevezi szentnek, 
akiben „hősi fokon van meg az Is
ten és emberek iránti szeretete”. El
ső királyunk nem látszatkeresz
tyén volt, mint apja, Géza nagyfe
jedelem, aki bölcs taktikából tette 
és „elég gazdag volt, hogy két is
tennek áldozzék”. István király 
persze keménykezű országépítő 
volt és korának gyermeke a „keny- 
szerítsetek bejönni mindenkit” 
(Lk 15,23) hamis középkori értel
mezésével. De ehhez ne feledjük 
Pál szavát Fii 1,18: „akár szívből, 
akár színből, a Krisztus prédikálta- 
tik”! Emellett István a nyugati ke- 
resztyénség korabeü legevangéliu- 
mibb ágának, a clunyi kolostorból 
indult reformnak sodrásában élt. 
István komoly keresztyén volt, 
nyugodtan nevezhetjük szentnek, 
szintúgy I. Lászlót, ahogy nem jut 
eszünkbe emberi hibáik miatt 
megvonni I. Lajostól a Nagy Lajos, 
vagy I. Mátyástól az Igazságos Má
tyás nevet. Református testvéreink 
énekeskönyve sem fél a Te Deum 
szövegében szent gyülekezetét, 

in t prófétákat emlegetni. Nyü- 
. íi ők sem tartanak azokkal, akik 

írint István „a német asszony 
ne”, a magyar vért ontó, a püs

pököket hatalomhoz juttató.
A római, sőt a keleti egyház is 

segítséget, közbenjárást vár a 
Krisztushoz hazatért szentektől. 
Mi az imádságot és testvéri segít
séget a földön élő szentektől (az 
egyszerre igaz és bűnös, igazhitű 
és tévedhető szentektől) várjuk; az 
előrement és különösen nevezetes 
szentek tiszteletét pedig az Ágos
tai Hitvallás szerint jó példájuk 
követésében kell gyakorolnunk. 
Mi Szent Istvántól nem mennyei 
közbenjárást, hanem hitbeli és er
kölcsi (benne politikai) öröksége 
áldását várjuk.

De vajon az a térítő király, aki 
törvénybe tette, hogy vasárnap 
csak a.tűz őrzői maradhatnak el a 
Krisztus váltsághalálát és feltáma
dását hirdető és annak áldását kí
náló istentiszteletről, trónörökös 
fia, Imre herceg halálos vadászbal
esete után alkalmas trónörökös hí
ján miért Szűz Máriát választotta 
az ország patrónájának? Nos, 
Szent István, aki a Bizánci Biroda
lomtól és a Német-Római Csá
szárságtól független zártkoronás 
(!) lándzsás királyságot szervezett 
(Lancea regia= királyi lándzsa ké
pe és megnevezése van István 
ezüstpénzein! A királyi lándzsá
hoz, lásd lSám 18,10—11; 22,6;

26,7-16 és 2Sám 1,6; Péter kirá
lyunk is aranylándzsát adott át hű- 
bérurának, Henrik császárnak!) -  
nos, István, akire igenis érvényes, 
hogy „rex est imperator in regno 
suo — a király: császár a maga ki
rályságában, jól tudta, hogy ha 
nyilvánosan Krisztus oltalmába 
ajánlja az országot, abból pápai 
hűbér lesz, mert „Krisztus földi 
helytartója a pápa”. IV. Béla két
ségbeesett országfelajánlása Mári
ának a mongol veszedelem alkal
mával érthető, immár tisztán vallá
si folytatása a Szent István-i fel
ajánlásnak. Béla egyébként az or
szág puszta túlélését, megmaradá
sát a szuverenitásnál fontosabbnak 
érezte, s II. Frigyes császárnak is 
felajánlotta hűbérbe országát a se
gítség föltételével. Ez (persze) 
nem valósult meg, így (hála Isten
nek) a Német-Római Szent Biro
dalomba betagolódásunk elma
radt. Utóbb az Árpád-ház kihalá
sával a Szentszék és különösen a 
hatalomra törő VIII. Bonifác is 
szerette volna Magyarországot pá

pai hűbérként kezelni, amit a füg
getlenségükre sokat adó szabad ki
rályválasztó magyar országnagyok 
nem is tűrtek el. De bár végül Ró
ma jelöltje, az Anjou (Anzsu) Ká
roly Róbert ült Szent István széké
be Fehérvárott és lett (végre ne
gyedszer) érvényesen megkoro
názva, a már Nagy Lajos idején 
megjelenő és az egész európai kul
túrát fenyegető török ellen bizony 
XI. Ince pápa felszabadító moz
galmáig (1686) nemigen kaptunk 
Rómától segítséget, „nisi 
verba”= csak szavakat, ahogy 
Hunyadi János panaszolta. Á 
nikápolyi csatában (1396) ugyan 
részt vettek francia lovagok, de fe
gyelmezetlenségük többet ártott, 
mint használt.

Szent István utolsó nagy kétség- 
beesett politikai és vallási tettével 
biztosította országa függetlenségét 
Bizánc és a Német Császárság után 
a pápai hűbériségtől is. Boldog- 
asszony tiszteletének kérdésére pe
dig még külön vissza kell térnünk.

Dr. Zsigm ondy Á rpád

MEGVÁLTÓM ÉL
(Életem verse)

„M ert én tudom , hogy a z én m egváltóm  él, 
és, utoljára a z én porom  fe le tt m egáll. ” Jób 19,25

1937.
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM BONYHÁD, BELMISSZIÓ.

É n  jp l tudom , hogy él, k it nem  hiszek,
K it gúnybeszédem  n ap -n ap  u tá n  ér,
K it céda a jk am  fá ra d t, csendes estén  
Fölényes daccal, büszkén , nem  dicsér.
É n  jó l tudom , hogy van , hogy szent, örök,
Hogy m in d en  ko ldus hozzá könyörög;
Tüdőm , hogy v an n ak  im atefjes esték .
Hogy v o ltak  bölcsek, a k ik  m egkeresték,
Hogy v an n ak  síró , so rstó l űzö tt á rvák ,
K ik  boldogságuk, c sak is Tőle v á iják .
É n  jó l tudom , hogy él, k it nem  hiszek.

1938-1989.
FRONT-HÁBORÚ-MEGTORLÁS-FÖLDÖNFUTÁS

L ebukó n a p n a k  izzó su g aráb an ,
H u llám zó  folyók gőgös m o ra jáb an ,
V irágban , kőben, tű zb en  egyarán t:
Je le n  van  m indig: Ő SIST EN  g y a n á n t 
M ind ig  lé tezik  !... Á lnok földi nép ,
L áb a  nyom ába p iszkos láb b a l lép...
B orzalom  jö n , kór, betegség, b aj,
Felsikong a k k o r fá jdalom  és ja j ;
Bősz v ih a r  tom bol szárazon-vízen ,
C sak  Ő  seg íthe t egyedül, h iszem .
É s h in n em  kell Ő t, ahogy h ittem  rég,
A m ikor boldog gyerm ek vo ltam  még.

Í995.
KEGYELEM

S zam arán  b a k ta t , engem  nem  ereszt,
N ehéz a  bűnöm , m in t néki a  k e re s z t 
H iszek  benne, az  igaza t m ondom ,
B also rsá t, sírva , sírom ig  hordom ,
E rre  ta n íto t t m ind ig  anyám ,
E  szen t szav ak at hagyta  reám :

É n  jó l tudom , az  én  M egváltóm  él,
É s é ln i fog, ki Ő benne  rem él.
A m en.

Z ágon  (Schadt) Já n o s

INTERJÚ MATTI KORPIAHÓVAL

Egy hűséges háttérm unkás...

-  Matti barátunk munkája nél
kül nem szólalhatna meg hetente 
kétszer az Evangélikus Rádió
misszió hangja. Mi ez az alázatos 
háttérszolgálat?

-  Finnországban szolgálok a 
rádiómisszióban, a Sanansaattajat 
rádiómissziós szervezet belföldi 
titkáraként. Ez azt jelenti, hogy 
én tartom a kapcsolatot a gyüle
kezetekkel egész Finnországban. 
Gyülekezeti esteket, missziói es
teket, hétvégéket szervezünk 
Finnország-szerte: Ezeknek a 
missziói esteknek egyik témája a 
rádiómisszió Magyarországon, il
letve a szomszédos országok ma
gyarjai között. Számos magyaror
szági látogatásom során sok dia
képet készítettem, melyeket a 
misszióesteken mutatok be a kü
lönböző gyülekezeteknek. Ilyen-

G EORG KRETSCHM AR  
PÜ SPÖ K

1925-ben született Sziléziában, 
hétgyermekes lelkész család leg
idősebb gyermekeként. A 2. vi
lágháborúban Ukrajnában tel
jesített katonai szolgálatot, itt 
vett részt először ortodox isten
tiszteleten. „Isten gyermekeit 
különböző egyházi tradíciók 
között neveli” -  fedezte fél ebben 
az időben és ez meghatározta 
ú tját a következőkben is. 
Teológiai professzor volt Würt- 
tembergben és Hamburgban, Ri
gában feladata volt a teológiai 
képzés újjászervezése (1989). A 
LVSZ felkérte Őt, hogy az orto
dox egyházzal folytatandó világ
m éretű dialógust szervezze és 
vezesse. 1994. szeptember 1-jén 
választották meg az Oroszországi 
Evangélikus Egyház püspökének.

kor a résztvevők anyagi támogatá
sát is kérjük a rádiómisszióra, és 
sokan adakoznak erre a munkára, 
igazán elégedettek lehetünk. 
Finnországban nagyon szeretik 
Magyarországot, kölcsönösen ro
konoknak tekintjük egymást. Sok 
gyülekezet gondol szeretettel ma
gyar gyülekezetekre a határon be
lül és a környező országokban is. 
Természetesen missziói közpon
tunkban naponta imádkozunk is 
ezért a munkáért és a világméretű 
misszióért. Szinte minden vasár
nap prédikálok más és más gyüle
kezetekben, ami azt jelenti, hogy 
hétvégenként sok száz kilométert 
utazom. Néha többnaposak is 
ezek a missziói körutak. Több té
mám is van ezeken az utakon, 
ezek közül az egyik a magyar rá
diómisszió bemutatása, de termé
szetesen szólok a világméretű 
misszióról is.

-  Hallhatnánk most valamit er
ről az egész világot átfogó munkáról 
is?

A  rádiómisszió valóban átöleli 
az egész világot. Skandináviában a 
NERA nevű szervezet fogja össze 
négy ország rádiómissziós szolgá
latát. Jelenleg 18 nyelven sugár
zunk rádióadásokat: a Távol-Kele
ten Kínába, Indonéziába, Indiába, 
Közép-Ázsiába, de Eszak-Afriká- 
ba és a Közel-Keletre is. Ezekről a 
területekről is rendezünk gyüleke
zeti missziós esteket. Most külö
nösen is a Kína-misszió ügye ke
rült az előtérbe, ezen az őszön sok 
gyülekezetbe szervezünk kínai 
missziós alkalmakat. Sokat írunk is 
Kínáról az újságunkban, kérve en
nek a munkának fokozott támoga
tását. Áprilisban skandináv dele
gáció járt Kínában, hogy informá
ciókat, adatokat gyűjtsön, fényké
peket készítsen, s ezek feldolgozás 
után. a missziói esteken kerülnek 
bemutatásra, hogy közelebb hoz
hassuk ezt a munkát a misszió finn 
barátaihoz, támogatóihoz. Hang
súlyos még az indiai munka, ahol a 
rádiómisszió segítségével igen 
gyorsan növekszik az egyház. Fo
lyamatosan születnek új gyüleke
zetek. A munkát maguk az indiai
ak végzik, mi csak anyagi és imatá
mogatást nyújtunk.

De fontos számunkra a kis evan
gélikus egyházak támogatása Ke
let-Európábán, különösen is a rá
diómisszió területén. Kapcsolata
ink vannak Horvátországban, 
Szerbiában, Szlovákiában, Len

gyelországban. Különösen is sze
retnénk támogatni legújabb test
véregyházunkat, a volt Szovjetunió 
területén található Ingermánföl- 
dön. Ez az ingermán evangélikus 
egyház Szentpétervár, az egykori 
Leningrád környékén van, ahol a 
régi falvakban a 16. század óta él
nek finnek. Nagyon nehéz idők 
vannak mögöttük. A sztálini idők
ben az egész egyházat szétrombol
ták, most viszont újra lehet szer
vezni az egyházat, mintegy 10 éve 
újra dolgozhatnak lelkészek a gyü
lekezetekben. Az utóbbi években 
mintegy 35 új gyülekezet született 
Szentpétervár környékén, a 
Karéliában és távolabbi orosz vi
dékeken is, ahol ezek a rokonné
pek élnek. S ami nagyon fontos 
számunkra: az ingermán evangéli
kus egyház megkezdte saját rádió
missziós munkáját is. Missziói 
szervezetünk segítette a stúdióépí
tést, egy fiatal munkatársgárda ki
képzését. így most már képesek 
saját rádióprogramok készítésére. 
Az adásokat egy szentpétervári ke
resztyén rádióadó sugározza a kör
nyéken élő mintegy 6  milliónyi la
kosságnak két nyelven: oroszul és 
finnül. Igen nagy öröm számunkra 
ez a fejlődés!

-  Végül még piliscsabai benyo
másairól szeretnénk hallani!

-  A z ötödik magyarországi rá
diómissziós konferencián vehet
tem részt. Hálás vagyok a meghí
vásért, Magyarország közelében 
éveken át dolgoztam a horvátor
szági Eszék gyülekezetében, így 
nagyon sok ismerősöm, barátom 
van magyar földön. Igen közel áll 
szívemhez az itteni munka. Mély 
benyomást tett rám ez a konferen
cia, ahol megtapasztaltam, hogy 
milyen erős a vágyakozás Isten 
igéje után és az abból fakadó 
missziói szolgálat iránt. Bátorítóak 
voltak a kölcsönös találkozások, 
tapasztalatcserék. Különösen is 
örültem, hogy sokan jöttek a 'tó r- 
nyező országok magyaljai közül is: 
Romániából, Szlovákiából, Ukraj
nából. Újra megtapasztaltam, 
hogy egy nagy család vagyunk, 
akik ugyan különböző országok
ban élünk, de összefog minket a 
közös hit, a Krisztushoz tartozás. 
Megerősödve térek vissza hazám
ba ez után a konferencia után, és 
tovább fogom adni mindazt, amit 
itt átéltem.

G.P.

„Ne engedj megfeledkeznem tanítóim példájáról”
Hosszas keresés után találtam rá a Farkasréti temető 

kilences parcellájában, volt soproni teológiai professzo
rom Jánossy L a jo s  nyugvóhelyére. A  sírón gyökeret 
vert ezüstfenyő sűrű ágai teszik nehézzé a nevek elolva
sását. A  sírhely egyúttal szülei nyugvóhelye is.

Jánossy Lajos Révkomáromban született 1903-ban, 
.ahol édesapja m int esperes-lelkész működött. Teológiai 
tanulmányait Budapesten és Sopronban kezdte, majd a 
rostocki, lipcsei és az uppsalai egyetemen fejezte be. 
1927-től édesapja mellett révkomáromi segédlelkész
ként, majd másodlelkészként tevékenykedett. 1927-ben 
Hittudományi Karunkon doktorált. 1934-től a gyakorla
ti teológia rendkívüli, majd 1938-tól ugyanennek a tan
széknek, S trá n er V ilm os utódaként nyilvános rendes 
tanára. Doktori disszertációját „A z eva n g éliku s l i 
turg ia  m eg ú jhodása  tö r té n e ti és e lv i a la p o n "  
címmel írta.

Jánossy Lajos teológiai tanári működése a m i időnk
ben, 1940-1942-ben különösen alakult. Csak harmad
éves korunkban, az 5. félévtől foglalta el újból katedrá
ját. Addig leginkább csak idős édesanyjával sétálni, vagy 
a vasárnapi istentiszteleteken láttuk. Nem messze a Teo
lógiától, a Deák tér 51-ben lakott. Nekünk a négy félév 
alatt Katechetikát, A z egyház diakóniáját, Adventi 
perikópák és Honvéd-lelkipásztorkodástant adott elő. 
Sok testi szenvedéssel megpróbált ember volt már fiata
lon. Isiásza előadásai közben, a magával hordott ülő- 
párna ellenére is gyötörte, s nem egyszer hangos jelét is 
adta a váratlanul belényilallt fájdalmának. A  háború 
után több alkalommal is volt dékán. A  Hittudományi 
Kar átalakítása után nem vált az új Teológiai Akadémia 
tagúvá. Sopronban maradt s rendszeresen besegített a 
soproni gyülekezetbe. Prédikált, hitoktatott egészen 
1958-ig Budapestre történt költözéséig. Itt a budahegy- 
vidéki gyülekezetben volt alkalma Dannhauser László 
mellett szolgálni. A  svéd nyelv ismerete alapján a buda
pesti svéd követség felkérésére évekig rendszeresen tartott 
istentiszteleteket és végzett egyéb szolgálatokat a követ
ség kápolnájában.

Jánossy Lajos sok és sokrétű teológiai, liturgikai, egy
háztörténeti munkái a Lelkipásztor és a Keresztyén 
Igazság mellett sok más hazai és külföldi egyházi lap
ban is megjelentek. Magam is sok haszonnal haszná
lom prédikációra való készülés közben az 1944-ben 
megjelent „Az egyházi év útmutatása” cím ű tanulmá
nyát. Jó segítséget nyújt az egymást követő vasárnapok 
perikópáinak az egyházi esztendőben való elhelyezésé
nek megértésében. Jánossy Lajos kedves és kiváló tanít
ványa volt a Sopronban végzett s Svédországban élő

Vájt a V ilm o s. Tanítómestere halála alkalmával így 
emlékezik meg volt professzoráról: „Az istentisztelet 
megújhodása volt szívügye... Kitartással hirdette az egy
ház szakramentális megújhodásának szükségét. Sokan 
ezért tartották különcségnek a liturgia és az úrvacsora 
iránti szerelmét. De tanítói munkásságának megszület
tek a gyümölcsei: az evangélikus egyházban elindult az 
istentiszteleti élet megújhodása. Személyes tragédiája 
volt, hogy életének egyharmadát kellett visszahúzódva 
töltenie anélkül, hogy egyháza igénybe vette volna szol
gálatát. Pedig kutatásainak drága gyümölcse a magyar 
kultúra m últ gazdagságának is bizonysága. Sok testi 
szenvedésen m ent át, de hitte törhetetlenül, hogy Isten 
Szentlelke végzi m unkáját az erőtlenekben is. S talán 
tanítványaiban és -  ha egyszer napvilágra kerülnek -  
történeti kutatásaiban is hatni fog  szolgálata Isten di
csőítésére. Meghalt az ember, de életművét az Egyház 
Ura őrzi meg a jövő számára, mert műve Neki szólt 
lK or 3,11-15”. (Útitárs, 1977. 1. sz.) Jánossy Lajos 
1976-ban költözött el az élők sorából. 73 éves volt. A 
feltám adás és örökélet igéit koporsója m ellett dr. 
H a fen sch er K ároly hirdette.

Z o ltán  László

Az aranyborjú
A z Ószövetség leírása szerint, amikor Isten megkötöt

te a sinai-hegyi szerződést a zsidó néppel, s a nép meg
kapta a Tízparancsolat szövegét a két kőtáblán, Mózes 
volt a közvetítő a két fé l között.

Felment a Sinai hegy tetejére, hogy átverne az „Isten 
ujjúval írt kőtáblákat", melyek segítették volna a válasz
tott nemzet fia it és leányait abban, hogy Istennel és em
bertársaikkal szemben elfogadható magatartást alakít
sanak ki magukban. De amíg Mózes fent tartózkodott, 
és a tömeg látta, hogy „késik a hegyről leszállni”, türel
metlen lett és fellázadt. Árontól kért új isteneket. Áron 
pedig így szólt hozzájuk:

„ S zed jé tek  le a z a ra nyfüggőket, a m elyek  f e 
leség e itek , fia ito k  és leá n ya ito k  fü le in  va n 
n a k  és h o zzá to k  id e  h o zzá m ”. (2Móz 32) Ezek
ből a néptől zsákmányolt ékszerekből keletkezett az első 
aranyborjú, melyet a megbabonázott sokaság bálvány
ként imádni kezdett.

Mózes leindult a hegyről, kezében a „bizonyság két 
táblája”.

„És m iko r kö ze le d e tt vo lna  a táborhoz, lá tá  
a b o rjú t és a tá n co lá st, és fe lg erjed e  ... h a 
ragja és e lve ié  kezéb ő l a tá b lá ka t és összetöré  
a zo ka t a hegy a la tt”. Ezt a jelenetet örökítene meg 
Michelangelo hatalmas alkotása, a Mózes szobor, me
lyet Rómában, a San Pietro in Vincoli templomban lát
hatunk A  művész ebben a képzőművészeti csodában 
örökíti meg az Isten alkotta ember minden korban aktu
ális, megváltoztathatatlan és örök érvényű tiltakozását 
mindenfajta kataklizmával és aljassággal szemben. Mű
vészettörténeti értékét a szakemberek sok írásban ele
mezték már.

Én a két kőtábla sorsára utalnék, az első szövetségi 
kísérlet meghiúsulásának a jelképére, mely valaha Isten 
és az emberiség között létrejöhetett volna. Mert a szerző
déskötési folyamat nem ért véget az elsőként szétzúzott 
törmelékkel. Új kőtáblák keletkeztek, és újabb aranybor
júk, melyeket mindig a kiszolgáltatott nép kincseiből ön
töttek Végig az emberiség történelmének évezredein ke
resetül.

így nálunk is.
Legújabb körtáncunkat éppen most ropjuk frissen 

öntött aranyborjúnk, a pénz körül. Ebből az eksztázis
ból azonban csak keveseknek származik hatalmas, és 
megkockáztatom, tisztességtelen anyagi haszna. Lelki 
és szellemi előnyeik azonban még nekik sem keletkez
nek általa. Nem is beszélve az erkölcsi érték elvesztésé
ről.

A  nép pedig melynek verejtékes munkájából szárma
zó vagyonkája vándorolt és vándorol be az új aranybor
jú  lélek nélküli testébe, egyre mélyebbre süllyedve, anya
gilag és morális tekintetben egyaránt, mindinkább 
távolodó tekintettel kíséri a táncot. Múltját időnként 
hűtlenül megtagadva, retteg a jövőtől. Kicsit sejtve, talán 
egyelőre csak a tudat alatt elemezgetve -  a régi igazságot: 
amely nép nem becsüli a saját múltját, annak jövője 
sincs. Úgy fé l a jövőjétől, mint Mózes népe akkor, a Tíz- 
parancsolat kinyilatkoztatásának idején, amikor az Úr 
égi jelek kíséretében leszállt a Sínai-hegyre.

„A z egész nép  p ed ig  lá tja  vala a m en n yd ö r
g éseket, a v illá m lá so k a t... és m egrém üle és 
há trább  á lla

Izrael nem mert beszélni az Istenével. Mózest kérték 
fe l a közvetítésre.

„Te b eszé lj ve lü n k , és m i h a llg a tu n k ; de az 
Is te n  ne beszé ljen  ve lü n k , hogy m eg ne h a l
ju n k ”. (2Móz 20).

A  történet tragikumát abban látom, hogy az „egész 
nép hátrább állt”. Valahogy úgy érzem, most nálunk is 
hasonló folyamat játszódik le. A z „egész nép hátrább 
állt”. Hátrább állunk és hallgatunk, miközben az arany
borjú körüli tánc egyre hevesebb ritmusba kezd. Elszé

dülünk tőle mindnyájan. Táncolok és nézők egyaránt. 
A z őrült kavalkádban pedig egyre pusztulunk. Ki a va
gyonszerzés mámorában kénytelen megállni, menet köz
ben és hirtelen, a nagy „kaszás" intésére, ki a szegénység 
és elnyomorodás, a tehetetlen kiszolgáltatottság ránehe
zedő súlya alatt.

Miközben pattognak a kegyetlen szavak leépítés, el
bocsátás, létszámcsökkentés. Vajon hányán gondoltak a 
törvényhozók közül arra, mi lesz az érintettek sorsa? Mi 
lesz velük, az utcára kerültekkel? A z anyagi és lelki meg
rázkódtatások elviselőivei? Ki gyógyítja majd a stressz 
hatására csak fokozódó betegségeiket? Ki gondol rájuk 
a kórházaik megszűnése, az orvosi kezelések „ingyenes” 
elmaradása után?

Mi lesz szellemi hagyatékainkkal? Őseink áldozatos 
munkájával felépített kulturális erődítményeinkkel? A  
könyvtárakkal és múzeumokkal? Mi lesz a könyvkiadá
sunkkal? A  hangversenyteimeinkkel? A színházaink
kal? Milyen sorsot ígér a szellem hordozóinak a vak jö
vő?

Mi lesz a megcsonkított iskolarendszerben hátrányba 
kerülő szegények gyermekeivel? Mi lesz a megszüntetett 
tantermek helyén? S a megmaradtokban lesz-e, születik- 
e még új nemzedék? Mi lesz a kistelepülésekkel, ahol be
zárnának a művelődés apró kapui? Hol marad a fény, a 
tudás bölcsője? A nyolcról hat osztályosra zsugorított is
kolák mennyi világossággal tudják majd enyhíteni,a 
nemzeti és európai kultúra embert formáló ereje helyett 
ismét csak idegen, lelket és értelmet ölő TV és video sug
ározta adásokat? A  szennyes termékek egyre fokozódó 
áradatát?

Mi lesz, ha mindent feláldozunk az aranyborjú oltá
rán?

„Te beszélj velünk” -  kérte a mennydörgések és vil
lámlások közepette megrémült tömeg Mózest. De a köz
vetítő késett a „hegyről leszálló ni”. S a nép nem bírta ki
várni őt. Támaszt keresett, akármilyet. Félt egyedül. így 
győzött az aranyborjú és ezért törtek szét a kőtáblák. Az 
Istennel kötendő frigy biztosítékai, melyeken az „írás Is
ten írása vala ”.

Miért késett Mózes? Hol van a mi Mózesünk? Miért 
késik és miért hallgat? Pedig kiáltunk mi is. Halkan és 
egyre gyengülő hangon. Hol reménykedve, hol kétségek 
között gyötrődve.

Kiáltunk, m int Goethe a halálos ágyán, amikor a 
hagyomány szerint, így szólt: „M ehr L ic h t”! Több 
fényt!

Agonizálással fenyegető fizikai és szellemi világunk 
egyre sűrűsödő sötétjéből kiáltjuk a költő-óriással 
m i is!

Több fényt!!!
L en h ard tn é  B erta lan  E m m a
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Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a 
I nép, amelyet örökségül választott. Zsolt 33,12

VASÁRNAP a  gonosztevő így szólt: „Jézus, emlé- 
I kezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.” 
I Erre Jézus így felelt neki: „Bizony mondom néked, 
I ma velem leszel a paradicsomban.” Lk 23,42-43 
I (Ézs 55,7, Lk 19,41-48, Róm 11,25-32, Zsolt 101). 
I Lélegzetelállító részlete ez a nagypénteki esemény- 
I sorozatnak. Valaki, aki az egész életét elrontotta, sa- 
I ját bevallása szerint is megérdemelten halálra ítél- 
I tek, a halála előtti percekben .bebocsátást kér a 
I mennyek országába. És kap. Ilyen hatalma és ereje 
I van Jézus kereszthalálának. Ez a kegyelem.

HÉTFŐ Jézus Krisztus mondja: Nem ti választottatok 
I ki engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek ti- 
I teket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek 
I és gyümölcsötök megmaradjon. Jn 15,16 (Ézs 5,4, Neh I 4,1-15, Mt 11,2-19). Nem azért vagyunk keresztyének,
I mert a világ sok vallása közül kerestük ki azt, amelynek 
I Jézus a tanítómestere. Isten már akkor kiválasztott,I amikor megkereszteltek bennünket. Ha Isten kiválasz- I tott, akkor szüksége van ránk, kellünk neki, nem va- 
I gyünk feleslegesek. Azt akaija, hogy az O akaratát cse- 
I lekedjük, el ne szakadjunk tőle és maradandó gyümöl- 
I csőt teremjen az életünk.

KEDD Az Isten nem vetette eí az ő népét, amelyet 
I eleve kiválasztott. Róm 11,2 (Jer 33,9, lKor 
I 10,1-13, Mt 11,20-24). Egyszer Luther Mártonhoz 
I ment egy nagyon elszomorodott ember és azt mond- 
I ta neki: Isten engem elvetett. Akkor mondta neki 
I Luther Márton a szabadító vigaszt: Hát nem vagy 
I megkeresztelve? Biztosak lehetünk, hogy Isten nem 
I fog minket elhagyni. Ő hűséges. A keresztségben 
I már magáévá tett és fogadott minket. Mi visszavon- 
I hatatlanul az övéi vagyunk.

SZERDA Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét,
I hirdessétek szabadítását minden nap! Zsolt 96,2

(Róm 15,5-6, lKir 21,1-16, Mt 11,25-30). .Isten 
megvidámította szívünket és lelkünket egyszülött 
Fiával, kit értünk adott bűntől, haláltól, ördögtől va
ló váltságul. Aki ezt komolyan veszi, nem tehet 
mást, mint örvendez, Róla beszél és énekel, hogy 
mások is hadd hallják és hozzájussanak. „Mely igen 
jó az Úristent dicsérni, Felségednek, ó, Uram, éne
kelni, Szent nevedet hálával emlegetni És minde
nütt e világon hirdetni.” (47. ének 1. v.)

CSÜTÖRTÖK Nincsen itt maradandó városunk, ha
nem az eljövendőt keressük. Zsid 13,14 (lM óz 26,3 
Jer 16,14—17, Mt 12,1-14). Mennyei Atyánk ezt a 
földet nem örökös szállásunknak adta. A remények 
és csalódások földjéről minden embernek távoznia 
kell. Annak is, aki nagyon akar, de annak is, aki 
mindenáron ragaszkodik a földi élethez. Saját távo
zásunk idejét nem tudjuk. De tudjuk, hogy van egy 
maradandó városunk, a mennyei Jeruzsálem. Út
mutató efelé Isten Igéje.

PÉNTEK Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felsé
gest hajlékodnak, nem érhet téged baj. Zsolt 91,9 
(Fii 1,6, JSir l,l-21a, Mt 12,15-21). Nap mint nap ki 
vagyunk téve a bajnak, veszélynek, szerencsétlen
ségnek, csábításnak. De aki Isten oltalmában él, 
nem kell félnie. Azt az O angyalai védelmezik és ha
talmat kapnak, hogy megőrizzék.

SZOMBAT isten békessége, mely minden értelmet 
meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatai
tokat a Krisztus Jézusban. Fii 4,7 (4Móz 6,26, Jn 
2,13-22, Mt 12,22-32). Békességet kereső emberek 
vagyunk. A világ csak azt a fajta békességet tudja 
adni, mikor pillanatnyilag mentesek vagyunk a nagy 
feszültségektől és nyugtalanságtól. Jézus Istennel 
békélteti meg az embert. Nem foghatja el szívünket 
félelem, mert van Istenünk, aki gondot visel rólunk 
és „meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat 
Krisztus Jézusban”.

B. M. I

Háromlépcsős rakéta
A TV-ben láthatjuk néha, amint 

a kilövőállványról óriási rakétates
tek emelkednek a magasba, hogy 
legyőzve a Föld vonzóerejét, kije
lölt pályájukra álljanak.

„Élet-rakétánk” indító töltete: a 
SZERETET. Tapasztalatunk sze
rint a jó indításhoz ez kell. Azok a 
gyermekek indulhatnak remény
séggel az életbe, akik kiskorukban 
sokasok szeretettel töltekezhettek. 
A jó házassághoz nem elég a testi
lelki harmónia, anyagi biztonság, 
szeretettel teli szív nélkül nem éri 
el a megtervezett pályát. A bizton
ságos starthoz szükséges a szeretet, 
mégpedig Isten szeretete, mert a 
bűn nehézségi erejét csak ez a sze
retet képes legyőzni. Töltekezzünk 
fel Isten szeretetével, amely abban 
lett nyilvánvaló, hogy egyszülött Fi
át elküldte a világra (ÍJn 4,9).

Istennek ez a szeretete beindítja 
a rakéta második fokozatát: az 
ÖRÖMÖT. Az örömök széles ská
láját ismeijük. Van olyan öröm,

amely után keserű marad az em
ber szíve. Vannak tiszavirág-életű 
örömök, amelyek egy-egy pillanat
ra fölragyognak, aztán semmivé 
lesznek. Sok pénzt adunk ki öröm
szerzésre. A  befektetések nagysá
ga azonban rendszerint nem bizto
sítja a kívánt örömszintet. Az igazi 
öröm ugyanis nem árucikk. Öröm 
csak szeretetből születhet. Öröm 
nélkül életrakétánk letér a pályá
járól, elvész az űrben, az üresség
ben, amelyben már nincs cél, csak 
értelmetlen keringés és a megsem
misülés félelme. -  Jézus búcsúbe
szédében a tanítványok iránti sze- 
retetéről szólt. Majd így folytatta: 
ezeket azért mondtam nektek, 
hogy az én örömöm legyen benne
tek, és a ti örömötök teljessé le
gyen (Jn 15,11). A teljes örömmel 
csak Jézus teljes szeretete töltheti 
meg a szívünket.

Az Istentől kapott öröm ERŐT 
ad (Neh 9,10). Ez a harmadik lép
cső, amely a helyes pályát biztosít

ja. -  A fizikai erő hiányát a techni
ka könnyen pótolja gépekkel. Hid
raulikus emelők gombnyomásra 
óriási terheket mozgathatnak. Sta
tikailag jól kiszámított és megter
vezett tartópillérek hatalmas sú
lyokat képesek megtartani. Az 
erőhiány nem a fizika, hanem a lé
lek világában jelentkezik. Vannak, 
akik sokat elbírnak, aztán váratla
nul egy szalmaszálnyi teher alatt 
roskadnak össze. Az élet és a hit 
harcában erő kellene, hogy el tud
juk hordozni azt, ami váltunkra és 
lelkünkre nehezedik. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy az öröm meg
sokszorozza, a bánat, a keserűség 
pedig elveszi erőnket. Igaza van 
Nehemiásnak: az Úrtól kapott 
öröm erőt ad.

Van olyan rakéta, amely nem 
pusztító atomfejet hordoz, nem tu
dományos feladatú műholdat jut
tat pályájára, hanem életünket re
píti biztos cél felé. Ennek hajtó
anyaga Isten szeretete, a tőle ka
pott öröm és erő. Töltekezzünk, 
hogy célba jussunk.

Madocsai Miklós

Serkenj fel, aki alszol
-  úja Pál apostol az Efezusiakhoz, 
az 5. rész 14. versében és így foly
tatja:

„támadj fel a halálból és felragyog 
néked a Krisztus. ”

Az 1995. július 10—15-ig tartó 
családi konferencia imént említett 
vezérigéje nap mint nap elhang
zott a piliscsabai Bétel Missziói 
Otthonban. A Budai és Pesti Egy
házmegye által szervezett konfe
renciára több mint százan érkez
tek az ország minden tájáról. Igazi 
testvéri közösséget éltünk meg, 
mint egy nagy család. Volt köztünk 
egyéves kisgyermek és 86 éves 
testvér is. Nemcsak jól éreztük 
magunkat a szép otthonban, ha
nem a Szent Lélek jelenlétét is ta
pasztaltuk az imaközösségben, a 
bibliakörökben és az igehirdetése
ken.

Bálint László esperes a délelőtti 
alkalmakon bibliai alvó emberek
ről szólt: Ádámról, Jákobról, Jó
zsefről, Saulról, Jónásról és a ta
nítványokról. Isten az emberek ál
mában is tud szólni. így szólt 
Jákobhoz is: megígérte, nagy nép 
atyjává teszi.

A bibliakörök alkalmat adtak, 
hogy mindenki megszólalhasson, 
még a bátortalanabbak is. Többen 
tettek hitükről bizonyságot, főleg 
az idős testvérek. Sokat erősöd
hettünk egymás hite által.

Délutánonként előadásokat 
hallhattunk a vezérigéről (Ef 
5,14). Nekünk is a lelki halálból 
kell feltámadnunk, az álomból fel
ébrednünk! Ha Isten ezt elvégzi 
bennünk, akkor Krisztus beköltö

zik életünkbe, elkezd formálni 
minket és munkatársakként hasz
nál. A Biblia azt az embert nevezi 
halottnak, aki nem ismeri az Úr 
Jézust, alvónak pedig, aki nem 
szolgál. Mindkét állapot mellőz 
mindennemű életjelet. De Isten 
lehetőséget ad az ébredésre, a 
hitre jutásra.

Mi is történik a testi alvásnál? 
Kikapcsoljuk környezetünket, el- 
emyednek tagjaink és a sötétség
ben alszunk. Ugyanezt jelenti a 
lelki alvás is; nem vesszük észre 
testvérünket, erőtlenek vagyunk, 
nem megyünk oda, ahova kellene 
és bűneinket takargatjuk. Legyen 
hát világosság a szívünkben!

A hét minden napja esti evange- 
lizációval zárult. Verrasztó János 
lelkésztestvér „Pogányok Jézus 
Krisztus körül” címmel tartott hit
ébresztő sorozatot. Több pogány 
embernek megadatott a lehetőség, 
hogy személyesen találkozzon Ve
le és felismerje Benne Isten Fiát: 
Pilátus, aki kételkedett, Kajafás, 
aki megbotránkozott Benne, He- 
ródes, aki elmulasztotta a lehető
séget, hogy Jézus mellett döntsön. 
Aztán Cirénei Simon, aki kereszt
hordozó lett, és talán valamit meg
sejtett Jézus lényéről, és végül a 
római százados, aki Jézusban Isten 
Fiát ismerte meg.

Nekünk is döntenünk kell: Jézus 
mellett vagy ellene!!!

Hálát adunk az Úrnak a lelki 
táplálékért, a testvéri közösségért 
és a testi pihenésért. Piliscsabára 
fáradtan és gondokkal terhelve ér
keztünk, de Isten megerősített. El

sősorban hitemet, hogy boldogan 
és bátrabban vallhassam: van 
Krisztusom és Benne üdvösségem!

Kérem Őt, segítsen ébren ma
radni, hogy tudjak Neki szolgálni. 
Adja Isten, hogy jövőre újra talál
kozhassunk Piliscsabán! Egy test
vérünk könnyes szemekkel így bú
csúzott: , Alig várom, hogy újra jö
hessek!”

Testvérek, ti is gyertek és tapasz
taljátok meg az Isten nagy szeretetét!

Dr. Drenyovszky K álm ánná

J O H A N N U S
Németalföld a barokk orgona szülőhazája. 

Hollandia a digitális 
hangmintákkal működő 
JOHANNUS orgonáé

A világon egyedülálló választékkal, 
korhű hangzással, legendás 

megbízhatósággal, szolid árakkal 
várjuk érdeklődésüket 
bemutatótermünkben: 

SPEED-EX Kft.-, 
a Johannus Orgonagyár 

magyarországi képviselője, 
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. I. 

Tel.: 118-0768 vagy 118-0191. 
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!

A VASARNAP IGEJE
JÉZUS AZ ISTEN BOTRÁNYA
Róm 9,30-33

Egy neves külföldi igehirdetővel 
történt. Egy alkalommal elegáns 
hallgatóság előtt hirdette Isten 
igéjét, s bizony kemény hangon be
szélt az illusztris gyülekezethez. 
Az istentisztelet után egy hölgy 
nem is állhatta meg szó nélkül a 
kemény tanítást és a következő 
szavakkal fordult a lelkészhez: 
„Ha minket ilyen kemény szavakkal 
illetett a lelkész úr, akkor m it prédi
kál a börtönben a gonosztevőknek”? 
-„N ekik a Krisztus kegyelmét hirde
tem” -  hangzott a válasz.

Ezt a közismert kis történetet 
nem azért említem, hogy ezzel az 
igehirdető szolgálat mindenkori 
nagy kérdését bemutassam, hogy 
tudni illik: kinek, mit és hogyan, 
hanem a vasárnap igéjének azt a 
központi üzenetét, hogy Isten 
Krisztusban megjelent igazságát 
csak a hit képes megragadni. Csak 
a Krisztusba vetett hit képes felis
mertetni velünk, hogy Isten igazsá
ga nem bírói igazságszolgáltatás, 
hanem Isten felénk forduló ke
gyelmes szeretete. Nem csodál
kozhatunk azon -  miképpen a fen
ti kis történet is mutatja - , hogy 
mindazok, akik az isteni igazságot 
teljesítményükhöz kötik, nem tud
nak mit kezdeni az isteni kegye
lemmel és igazságtalannak érzik 
azt.

Ez a magatartás nem új. Végig
kíséri az egyház egész történetét 
az 1. századtól a 20-ig, Pál apostol 
korától napjainkig. Nyilvánvaló, 
hogy ma az elválasztó vonal nem 
pogányok és zsidók között húzó
dik, hanem abban, hogy ki hogyan 
tekint Jézusra, önmagára és főleg 
a másik emberre. Mindezen túl 
pedig arra a kegyelmes Istenre, aki 
a „megütközés kövét, az elbotlás 
szüdáját” helyezte el Krisztus ke
resztjében a Golgotán és „aki hisz 
őbenne, az nem szégyenül meg.”

Úgy tanultuk és úgy tanítjuk, 
hogy Isten elrejtőzködő Isten. Sem 
a történelemből, sem egyéni élet- 
sorsunkból nem lehet kiolvasni 
egyértelműen az isteni szándékot. 
„Bizony Te elrejtőzködő Isten 
vagy” -  mondja az Ószövetség 
nagy prófétája Ézsaiás. De mind
ezzel szemben azt is valljuk, hogy a 
názáreti Jézusban mindennél töb
bet és tisztábban vall magáról az 
Isten. Maga Jézus mondja egyik 
tanítványának: „aki engem látott,

látta az Atyát” Majd másutt „Én és 
az Atya egy vagyunk ” Mégis -  Isten 
Jézusban is elrejtőzködő Isten. A  
teljes ismeret csak a színről színre 
látásban adatik nekünk. Mosf még 
Isten Krisztus keresztje mögé rej
tőzik. A kereszt titkát pedig csak a 
hit Szemével lehet felfedezni. Ez a 
hit pedig nem más, mint a bűnös 
ember egyetlen reménysége, de 
egyetlen lehetősége is. Ez a hit Is
tennek arra az ígéretére támaszko
dik, hogy „aki hisz őbenne, az nem 
szégyenül meg. ” Más lehetőségünk 
nincs! Ezt ragadták meg azok, akik 
felismerték, hogy lehetőségeik vé
gére jutottak, azok, akik Jézus 
közelébe kerülve, hozzá kiáltottak: 
Uram könyörülj rajtam. Jézus ma 
is ezeket hívja és ígéri az Isten Or
szágát.

„Mert minden kegyelem -  mond
ja Pilinszky János -  de ebben a ke
gyelemben csak az részesülhet, aki 
nem méricskéli saját bűneit egy vi
szonylagos morál lajtorjáján, mások 
nagy, esetleg sokkal nagyobb vétkei
hez. A  m i dolgunk az osztozás az 
igaz bűnbánatban és az ingyen ke
gyelemben. ”

A z ember vágyai fölfelé törnek, 
önigazolást és önmegváltást keres. 
Ezért saját igazságához mér min
dent. Az Isten útja lefelé vezet és 
Jézus kereszthalálában hirdeti a 
bűnök bocsánatát és az örök éle
tet. Ámen.

Veczán Pál

IMÁDKOZZUNK!
Uram! Bűneimmel eljátszottam  

előtted minden lehetőségemet. Kegyel
medre bízom magamat. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 10. VASÁRNAPON az oltárte
rítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Jn 8,21-30; az igehirde
tés alapigéje: Róm 9,30-33.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a  Kossuth adó hullám
hosszán augusztus 21-én, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korálismer- 
tetés lesz 13.20-tól.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán augusztus 27- 
én, vasárnap de. 10.05 órakor, az óbu
dai evangélikus templomból. Igét hir
det: Bálintné Varsányi Vilma lelkész.

HAZAI
DEÁK TERI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
augusztus 27-én, 

vasárnap 18 órakor 
FINTA GERGELY 

Liszt- és Bach- 
műveket orgonái.

épült orgonán hangversenyt adoffTMű- 
során Pachelbel, Bach, Liszt, Gárdo
nyi, Kodály és Bartók művek szerepel
tek.

ZENES AfflTAT 
a csepeli evangélikus 

templomban
augusztus 24-én, du. 6 órakor, 

a finn testvérgyülekezeti csoport 
látogatása alkalmából.
A XVII. kerületi Dózsa 

Művelődési Ház vegyes karát 
MENYHÁRTNÉ BARNA ZSUZSA 

vezényli.
Orgonái: HAJDÚ ZSUZSA 

Igét hirdet:
PENNTT TOIVANAN 

helsinki-alppilai lelkész.

PALYAZAT
Az Alberti Evangélikus Egyház- 

község Ielkészi állását be kívánja 
tölteni. Elsősorban olyan lelkészek 
jelentkezését kéri, akinek a felesé
ge tanítónő. A fizetés az átlagosnál 
magasabb, a lakás korszerű. A fel
adat: a  gyülekezeti szolgálat ellátá
sa és az oktatási intézmények irá
nyítása. Jelentkezés az Ésperesi 
Hivatalban (2107 Aszód, Szontágh 
lépcső 1.) szeptember 30-ig.

Az Örömhír című adás a TV 1. csa
tornáján a korábban közölt időpont
nál előbb kezdődik augusztus 20-án, 
vasárnap. Az új időpont 15.15 óra.

A Fóti Evangélikus Egyházközség 
meghívott áj lelkészét dr. Cserhátiné 
Szabó Izabellát 1995. augusztus 26-án, 
szombaton du. 4 órakor kezdődő isten
tiszteleten iktatja hivatalába Detre Já 
nos esperes. Szeretettel várják az ér
deklődőket.

Trajtler Gábor egyházzenei igazgató 
július 25-én a koppenhágai evangélikus 
Frelsers-templomban az 1698-ban

Slgmo
albérletbe kiadó. Érdeklődni a (34) 371-S9S telefon
számon az esti órákban lehe t

fflTTANKONYVEK
Az 1995/1996-os évi iskolai hitoktatáshoz az alábbi könyvek megrendelhetők, 

vagy megvásárolhatók az Evangélikus Könyvesboltban.
I. Isten kezében 93,-
II. Hinni taníts Uram 145,-
III. Tüdőm kinek hiszek 143,-
IV. Urunk szolgálatában 275,-
Ferenczy: Az élet könyve 148,-
Prőhle: Az evangélium igazsága 106,-
Sólyom: Hazai egyháztörténet 104,-

Hitoktatáshoz javasoljuk segédanyagnak:
Bibliai lexikon gyerekeknek 300,-
Dedinszky: A Biblia néprajza 123,-
Fabiny: Az evangélikus egyház a magyar művelődés századaiban 112,-
Ferenczy: Hitünk alapjai 82,-
Hunyady: A  világ vallásföldrajza 880,-
Keresztyén színpad / Újévtől-Szilveszterig /1 2  színdarab 280,-
Ünnepeljünk együtt 871,-
Vitus: Bibliai állatcsodák 298,-

Útmutató 1996. és Evangélikus nap
tá r  1996. című kiadványunkat előre 
megrendelni 1995. szeptember 15-ig 
kell a Sajtóosztályon. Várjuk a meg
rendeléseket.

KÖLCSE
A Ielkészi hivatal új telefont kapott. 

Száma: (44) 377-201.

A p ró h ird e té s

Telefonos, földszinti, zöldövezeti, 46 m2-es lakás 
eladó. Telefon: 177-4320, szombat, vasárnap kivéte
lével, 14—19 óráig.

Napi néhány órai elfoglaltsággal keresek idősebb 
hölgyet édesanyám napközbeni ellátására. Tel.: 186- 
00-24.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1995. augusztus 20.

I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Kár
oly; de. 10. (német) Dietrich Tlggemann; de. 11. 
(úrv.) Balicza Iván; du. 7. (úrv.) dr. Széchey Béla; 
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. fél-9. Balicza Iván; 
Modort u. 6. de. fél 10. Cslzmazla Sándor; 
Pesthldegkút, II., Ö rdögárok u. 9. de. fél 11. 
Szllas Attila; Békásm egyer III., Víziorgona u. 1. 
de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, III., Mátyás 
klr. u. 31. de. 10. Verasztó János; Óbuda, III., 
Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Ú|pest, IV., 
Lelbatück Mária u. 36-38 . de. 10. Blázy Lajos; 
V., Deák té r 4. de. 9. (úrv.) Zészkallczky Péter; de. 
11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. Gerőfi Gyulánó; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11._ (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. Szirmai Zoltán; Vili., Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; Vili., Karácsony S. 
u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili., Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Fablny Tamás IX., Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna 
u. 14. de. fél 11. Fablny Tamás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld, XI., Bocs
kai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. 
(úrv.) Szeverényi János; du. 6. Csepregl András; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Csepregl András; 
Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Takács József; 
du. fél 7. Kerekes Titusz; XIII., K assák Lajos u. 
22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., Frangepán 
u. 43. de. 8. IQ. 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; Rákospalota,
XV. , Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. Szabó 
István; Rákosszentm ihály, XVI., Hősök tere  de. 
10. dr. Karner Ágoston; Clnkota, XVI., Batthyány 
I. u. de. fél 11. Blatniczky János, Mátyásföld,
XVI. , Prodám  u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
R ákoshegy XVII., Tessedlk tér. de. 9. Kósa Lász
ló; R ákoscsaba, XVII., Pécell út 146. de. 9. 
Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. Kósa László; Rákosjlget, XVII., 
G ózon Gyula u. de. 11. Marschalkó Gyula; 
Pestszentlőrlnc, XVIII., Kossuth tá r 3. de. 10. 
Havasi Kálmán; Pestszentlm re, XVIII., Rákóczi 
út 83. ref. tem plom  de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX., Templom Ú r 1. de. 10. 
Száll Bulcsu; Kispest, Hungária út 37. de. 0. 
Széli Bulcsu; Pestszen terzsébe t, XX., Ady E. u. 
89. de. 10. Gyűri János  Sámuel; C sepel, XXL, 
Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budátok, 
XXII., Já ték  u. 16. de. 11. Solymár Gabor; 
B udaörs (ref. Imaház) de. 9. Solymár G á b tz  -

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

-I
íi

A lsódörglcse: (evangélikus templom) de. l \  
Balatonalmádi; (Bajcsy Zs. u. 25.) du. 4; Bala- 
tonboglár: (református templom) de. 9; Balaton- 
fenyves: (református templom) du. 6; Balaton- 
füred: (református fehér templom) du. 6; Bala- 
tonfűzfő: (református templom) du. fél 3; Bala- 
tonlelle: (református templom) de. fél 11; Bala
tonszárszó : (üdülő) de. 10; B alatonszem es: (Fő 
u. 32.) déli 12; Fonyód: (József u.) du. 4; Keszt
hely: (evangélikus templom) de. 11; Klsdór- 
g lcse: (evangélikus templom) de. fél 10; M encs- 
hely: de. 11; Nagyvézsony-N em esleényfalu: 
du. 2; Siófok: (evangélikus templom) de. fél 10. 
(német) de. 11. (magyar); Szentantalfa: de. 10; 
Zánka: de. 9.

Duna-kanyarban, Esztergomban de. fél 12 (né
met).

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz 
augusztus 19. szombat -  Hangképek a 
piliscsabai missziói konferenciáról; 
augusztus 20. vasárnap -  „Mélybe, 
mégis fölfelé” -  Csepregi Béla soroza
ta. Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19.

Rákospalotán, szoba fürdőszoba- és konyha
használattal kiadó egyetemistáknak, főiskolai hall-
fatóknak. A bevásárlásba egy kis besegítést kérnék, 

fel.: 169-28-83.

Hévízgyörkön 3 szoba összkomfortos családiház, 
gáz központi fűtéssel eladó (irányár) 4,6 millió Ft
é r t  Tel.: 06-20-417-642.

1 szobás bútorozott kelenföldi lakás szeptember 
1-től 1-2 diák részére kiadó. Tel.: 134-35-67.

Megélhetési gondjait szívesen enyhítenénk idős 
embertársunknak, dél-budai vagy belvárosi, frek
ventált helyen lévő tágas, világos, legalább 100 m2-es 
(villalakás előnyben) lakásért cserébe felajánljuk 
összkomfortos, 1+2 félszobás, 53m2-es panorámás, 
telefonos, magasföldszinti öröklakásunkat Gaz
dagrét legszebb utcájában. Kiváló közlekedés, töké
letes infrastruktúra és szociális ellátottság van. Egy
millió forintig késroénzt és életjáradékot fizetnénk. 
Ajánlatát a 153-8897-es telefonszámon váijuk.

ISKOLA- ES 
IRODABÚTOR

• iskolák,
• irodák,
• könyvtárak,
«diákotthonok,
•szoc. otthonok 
«komplex bútorozása
1065 Budapest, Hajós u. 13/15. 

(az Operaház mellett) 
Telefax.: 111-0636,131-8455

E v a n g é l i k u s
É l e t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TÓTH-SZÓLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői 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.
(950040/20)
Nyomás; rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft 
Előfizetési díj külföldön; 
egész  évre 3560 Ft (30 USD) 
légipostával; 4000 Ft (35 USD) 
Csekkszámlaszám; 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg é s  nem adunk visszal
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Isten mindig több marad, 
mint amennyit ember valaha is

megtudhat róla
D’Alambert

A TARTALOMBÓL
REGNUM MARIANUM 

ISTEN ÚTJAI

JAVUNKRA FORDÍTHAT ISTEN 
EGY BAJT

NÉPÉT MEGOLTALMAZZA AZ UR!
A Budapest-Deák téri Gimnázium

Isk o lá in k  az elm últ tanévben
Gimnáziumaink eredményes tanévet fejeztek be júniusban. Olvasóink tá

jékoztatására hat kérdést tettünk fe l az iskolák vezetőinek és ezeket adjuk 
közre egymás utáni számokban.

A  hat kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanévről.
2. M i teszi az iskolát egyházi iskolává?
3. Mi okozott gondot vagy nehézséget a tanév folyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jellemezték a tanév munká

ját?
5. Mi a gimnázium profilja? Hány osztály van, tagozatos oktatás folyik-e 

és milyen szakon?
6. Van-e kollégium, és milyen a telítettsége?
(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a kérdés sorszámát tün

tetjük fel.)

Deák téri Evangélikus Gimnázium
V álaszol: Schu lek  M átyás igazgató

E llenségeskedésre vagy m egbékélésre késztet-e
a vallásos hit?

Nemzetközi egyházi konferencia az etnikai feszültségekről Kecskeméten

Napjainkban Európának, sőt az egész emberiségnek 
a kelet-közép-európai etnikai és nemzetiségi feszült
ségei és összeütközései okozzák az egyik legnagyobb 
gondot. Tragikus, hogy a Balkánon mindez már vérző 
sebbé lett és egyszerű emberek százezrei, sőt milliói 
szenvednek miatta nap mint nap. Mindez a térség vala
mennyi népében félelmet gerjeszt és a lehetséges rob
banás veszélyét hordozza magában. A félelmet még 
tovább fokozza az, hogy a népek közössége úgy látszik 
tehetetlen, és ez kétségbeesett csalódást okoz min
denütt.

Sokan, úgy gondolják, hogy ezeknek a megrázó 
eseményeknek egyik valós vagy vélt oka a vallási, 
felekezeti ellentétekben is keresendő. A  keresztyén egy
házak és szervezetek érthető zavarban vannak és fokoz
zák törekvésüket, hogy magatartásukat a helyzetre 
nézve kialakítsák. Sajnos ezeknek a próbálkozásoknak 
az eredményei kevéssé kerülnek a közvélemény elé, 
mert maguk a vallások és egyházak is folyamatosan 
önvizsgálatra kényszerülnek szerepüket illetően.

A  közvélemény joggal várja az őszinte választ arra a 
kérdésre, hogy a vallások és az egyházak által képviselt 
hit megbékélésre vagy ellenségeskedésre indít.

Ez a súlyos kérdés a központi témája annak a 
nemzetközi, ökumenikus tanácskozásnak, amit a 
Magyar Római Katolikus Püspökkari Konferencia és a 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tknácsa együtt 
hívott össze az amerikai és nyugat-európai egyházi 
szervezetek támogatásával, Kecskemétre 1995. augusz
tus 21-27. napjaira.

„A keresztyén hit és az emberi ellenségeskedés”

témája áll majd az előadások és a megbeszélések közép
pontjában. Nagy nemzetközi érdeklődés és várakozás 
előzi meg a rendezvényt, amelyre nagy létszámú egyházi 
küldöttségek jelentkeztek elsőrenden a kelet-közép- 
európai országokból. Megfigyelővel képviselteti magát 
10 nemzetközi keresztyén szervezet. Ez a figyelem 
annak is tulajdonítható, hogy Kecskeméten olyan egy
házi személyek találkoznak majd, akik az egymással 
farkasszemet néző etnikumok vallási közösségeinek 
képviselői; Boszniából, Macedóniából, Horvát
országból, Kis-Jugoszláviából, Ukrajnából, Szlovákiából 
és Romániából is érkeznek résztvevők. A konferenciá
nak szomorú és megrázó időszerűséget kölcsönöznek a 
legutóbbi tragikus balkáni fejlemények.

A GYŐR-SOPRONI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZMEGYE

1995. szeptember 9-én délután 2 órakor 
ünnepi istentiszteletet és közgyűlést tart, a 

kajárpérci evangélikus templomban, melynek 
keretében

SZEBIK IMRE püspök 
beiktatja hivatalába az egyházmegye 

megválasztott új elnökségét 
SZABÓ GYÖRGY egyházmegyei felügyelőt és 

JANKOVITS BÉLA esperest.
Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár 

az Egyházmegye Presbitériuma

1. Az 1992/93-as tanévet még 
nagyon bizonytalan helyzetben 
kezdtük. Amikor a diákok jelent
keztek, még azt sem tudtuk, hogy 
helyileg hol indíthatjuk a tanítást. 
A jelentkezőket sem tudtuk úgy 
válogatni, ahogy szerettük volna.

A következő évtől a jelentkezők 
száma és minősége jelentősen 
emelkedett. Most már „fullado
zunk” a jelentkezők tömegében. 
Az épület felújítása ezen a nyáron 
fejeződik be.

Most lesz teljes az iskola. Tizen
két osztályt tudunk kényelmesen 
elhelyezni. Az elmúlt tanévben 
290 tanulónk volt. Ebből az evan
gélikus kb. 80%.

A tantestület most állt igazán 
össze. Többségben vannak az 
evangélikus tanárok.

2. Sokan feltették már ezt a kér
dést. Legtömörebben úgy lehetne 
válaszolni, hogy az evangélikus ta
nárok.

A hittanórák felekezetre való 
tekintett nélkül mindenki számára 
kötelezőek. Amelyik évfolyamon 
összejön 5-6 más felekezetű, szá
mukra biztosítjuk a református 
vagy katolikus hitoktatást is. Ahol 
nem, ott a gyerekek a mi hit
tanóráinkra járnak.

Az iskola más alkalmakat is te
remt a tanulók számára, gondolok 
itt a hétfő reggeli áhítatokra, csen
desnapokra, a tanévkezdő kirán
dulással egybekötött csendesna
pokra. Önmagában ez sem elegen
dő ahhoz, hogy azt mondhassuk, 
hogy ez evangélikus iskola. Első
sorban a tanárokból sugárzó hit és 
gondolkodásmód teszi vagy teheti 
evangélikus iskolává intézetünket.

A testületet nem lehet egyszerű
en csak egyházi szempontok alap
ján összeválogatni. Káderhiánnyal 
is kell számolnunk.

Nincs evangélikus matematika 
és kémia, de van evangélikus ma
tematikatanár és kémiatanár. Ha a 
tanárból nem sugárzik az, amit 
szeretnénk, csak a nevében evan
gélikus az iskola. Én hiszem azt, 
hogy ezen a téren -  ha lehet így fo
galmazni -  nem állunk rosszul.

Iskolánknak egész szellemiségét 
jellemzi az egyházi háttér és kultu
rális gondolkodás.

3. Anyagi gondjai minden isko
lának vannak. Ezek csak növeked
ni fognak, de nem panaszkodha
tunk, mert minden lényeges dolog
ra jutott. Különféle adományok, 
alapítványok hozzájárultak a nul
láról induló könyvtárunk, szertára
ink fejlesztéséhez.

Gond volt számunkra a felvéte
li, a kicsiknél öt és félszeres, de a 
nagyoknál is három és félszeres 
volt a túljelentkezés. Óriási szám
ban jelentkeztek más felekezetű- 
ek. Sok esetben azt hiszem, hogy 
az iskolánk kiváló földrajzi elhe
lyezkedése miatt. De biztos vagyok 
abban, hogy iskolánk híre is vonze
rő volt.

Evangélikusból is kétszer annyi 
jelentkezett, mint amennyit fel tu
dunk venni. Bár igyekeztünk na
gyon mérlegre tenni minden felvé
teli kérést, végül is igazságtalan tá
madások érték iskolánkat annak 
ellenére, hogy egyik osztályban 
85%-ban, a másik osztályban 
100%-ban evangélikusokat vet
tünk fel.

Gondot, de mondhatjuk’ így, 
hogy bánatot okozott néhány fe
gyelmi ügy a tanév vége felé. Az 
egyik osztály nem bírt önmagával. 
Ez nagyon kellemetlen volt. Örül
nék, ha a jövőben ilyenre nem ke
rülne sor.

4. Komoly versenyeredmények
kel még nem dicsekedhetünk. Az 
újabb és újabb első osztályok egy
re jobbak lesznek, így reméljük, 
később erre is sor kerül. A kicsik
nél volt néhány szép eredmény, el
sősorban történelemből. Fővárosi 
szintű versenyen egész sor első és 
második helyezést hoztunk el.

5. Tizenkét osztályt tudunk el
helyezni. Vagy két párhuzamos 
hatosztályos tagozat, vagy ami je
lenleg megy, hogy van egy nyolc- 
osztályosunk és egy négyosztályo
sunk. Ideálisabb lenne a két nyolc- 
osztályos, de tizenhat osztályt sem
miképpen nem tudunk elhelyezni.

A négyosztályost a Pest környé

ki gyermekek miatt célszerű fenn
tartani, mivel tizennégy évesen 
könnyebben elengedik a szülők 
őket.

Jó utánpótlás ilyen szempontból 
Pilis, de vannak gyerekeink Szent
endréről, Vácról, Pomázról, Buda- 
kalászról.

Amennyiben az állam nagyon 
erőlteti a hatosztályos rendszert, 
könnyen át tudunk állni egyik év
ről a másikra erre is.

Jelenleg a Radnóti Gimnázium 
tanterve szerint tanítunk többé-ke- 
vésbé, hasonlóan a soproniakhoz. 
A  négyosztályos gimnáziumban 
nagyjából a Fasorral azonosan.

Tagozatos oktatást ilyen kis osz
tálylétszám mellett nem lehet csi
nálni. Minden kötelező anyagot 
megtanítunk, de külön súlyt kap
nak a nyelvek. Mindkét kötelező 
nyelvet magas óraszámban tanít
juk. Nagyobb hangsúlyt kapott a 
történelem és az ének is más isko
lákhoz képest, hiszen itt az egyhá
zi zenére ós^énekre is külön gon
dolnunk kell.

6. Nincs saját kollégiumunk. 
Kénytelenek vagyunk a másik bu
dapesti gimnáziumhoz igazodni, 
akik a kollégisták 85%-át adják. 
Ez néha nehézséget is jelent.

Szeverényi János

Harminchét esztendei lelkészi 
szolgálat után búcsúzott a Pilisi 
Gyülekezettől Keveházi László és

(Lapunk 30. számában közöltük 
dr. Reuss András rektori székfogla
lóját Elfáradtak és megfáradtak 
címmel. Egyik olvasónkat a cikk ar
ra indította, hogy régi emlékei közül 
dr. Szabó József néhai püspök egy 
prédikációját elküldje. Ezt közöljük 
alábbiakban.)

„Jézus az utazástól elfáradva, 
azonmód leült a forráshoz. ” Jn 4,6

-  Este van megint. Szombat es
te. Fáradt vagyok, ó, az a nyomo
rult emberi fáradtság, amelyet 
olyan jól ismerek. Mellém telep
szik alkonyaikor, nagy, nehéz zsá
kot tesz a vállamra, súlyos ólmot 
csorgat kezemre, lábamra, húz, 
húz lefelé.

Bánt ez a fáradtság. Otromba

felesége, Keveháziné Czégényi Klá
ra. Zsúfolásig megtelt templom, a 
nagyközség vezetői, lakosai, a finn

Áldott fáradtság
akadály lelkem és Isten között. El
zsibbasztja erőmet, megakasztja 
buzgalmam lendületét. Miért nem 
lehet az ember mindig friss, ele
ven, tettrekész, ruganyos akaratú?: 
hogy így állhatna mindig Isten 
audienciájára...?!

Aztán elgondolkodtam: nem va
gyunk-e mi is a fáradtsággal sok
szor úgy, mint a tanítványok egy
szer Jézussal: rémnek nézték: 
Márk 6,49. Pedig Ő volt, Jézus. S 
úgy találtam, ha az ember elég alá
zatos tud lenni, akkor még a fá
radtság is evangéliumi örömhírt 
tud jelenteni.

Igen, mert Jézus is elfáradt. Aki 
világokat tart a kezében és csillagok
kal labdázhatik, egyszer úgy elfáradt

testvérgyülekezetből érkezett cser
készek, lelkészek, barátok voltak 
részesei a hálaadásnak és köszö
netmondásnak.

Elsőként Keveháziné Czégényi 
Klára ment a szószékre, hogy a 
heti ige, Ef 2,19 alapján tegyen 
bizonyságot arról, hogy Jézus ál
tal Isten befogadott gyermekei 
vagyunk. 37 éve jövevényként fo
gadott be ez a gyülekezet, most 
érezzük, hogy itt nincs m aradan
dó városunk, de Isten örökkévaló 
otthont készített számunkra és 
ezt a jövendőt közösen keressük.

Keveházi László lK or 2,1-5 
alapján személyes hangvételű ige
hirdetésében szólt arról a Jézusról, 
aki nélkül üres minden bizonyság- 
tétel és a róla szóló bizonyságtétel 
célja, hogy „hitetek Isten erején 
nyugodjék.”

Az istentiszteletet követte egy 
emlékező ünnepség, melynek so
rán számos köszönet és hálaadás 
hangzott el gyülekezeti, községi, 
lelkésztársi és baráti részről. Köz
ben a gyülekezet énekkara és ifjú
sági énekkara énekelt és vala
mennyien közös hálaadó imádság
ban egyesültek a búcsúzókkal és 
búcsúztatókkal.

Az egész délutánt nem annyira 
az elérzékenyülés hangulata, mint 
inkább a jövőbe vetett bizodalom 
és reménység hatotta át -  és talán 
ez volt legjobb mércéje és jutalma 
a harminchét éves szolgálatnak.

T.

az úton, hogy „azonmód” leült. El
csigázott teste restelkedés nélkül 
azonmód leroskadt Jákob kútjának 
kávájára. Úgy elaludt a hajóban, 
hogy még a vihar táncoltató ereje 
sem tudta felzavami s úgy elgyen
gült a kereszt alatt, hogy erőtlenül 
hullott Jeruzsálem utcaköveire.

Azóta a fáradtság szent dolog 
lett, mert ő megszentelte. Jézus 
akkor volt leginkább ember, mikor 
elfáradt. Sohasem hasonlított job
ban hozzánk, mint mikor az uta
zástól elfáradva, azonmód leült a 
kútkávára.

De ez azt jelenti, hogy amikor fá
radt vagyok, akkor hozzá hasonlí
tok. Minden tisztességes fáradtsá
gunk mélyén van valami titkos ka
pocs, amely ahhoz fűz bennünket, 
aki fáradtságainkat is magára vette 
és hordozta. Viseljük hát a fáradt
ságot szelíd békességgel. Vele. Ér
te, aki értünk fáradt el halálosan.

Sőt! Gyakran tűnődik az ember, 
hogy mit adhatna Jézusnak. Mit 
helyezhetnék jó illatul az ő látha
tatlan parazsára? Most már meg
találtam az én esti áldozatomat. 
Csak azt adhatom neki, ami az övé 
és csak az kedves előtte, amit ő 
megszentelt. A fáradtság^ az övé 
volt és megszentelte azt. íme hát: 
felajánlom néki fáradtságomat, 
gyengeségemet, kimerültségemet, 
szaporodó éveim letörtségét. Oda
teszem az ő láthatatlan parazsára, 
mint a test porhüvelyének hallga
tag hódolatát, halotti illatát. 
Ahogy Pál írja 2Kor 2,16-ban: „a 
halál illatát”, melyet azonban a 
feltámadott Jézus Krisztus az örök 
élet illatává tehet.

Ó, fáradt esték öröme., átvir
rasztott éjszakák letörtségének 
csendes sóhaja..., ó betegség, öreg
ség, és minden nyomorúság, me
lyekben a test a maga módján a 
földi fáradtság halk jajszavát hal
latja... Uram, köszönöm, hogy né
ked ezek is kedvesek!

S tudom már, mivel lássam el 
magamat, mikor majd jön az utol
só halálos fáradtság, amikor el
nyűtt testemből már semmi sem 
telik, egyetlen szó, egyetlen moz
dulat, mikor a végső kimerültség 
győzedelmeskedik rajtam és meg
halok.., Uram, ki ezt is elismered, 
fogadd el majd ezt az utolsó fá
radtságot is, mint kihagyó szívem 
szeretetének feléd szálló utolsó 
földi hódolatát... Ámen.!

t  D. Szabó József

LELKÉSZAVATÁS

Szeptember 2-án, szombaton du. 3 órakor 
A Deák téri templomban 

dr. HARMATI BÉLA 
püspök

lelkésszé avatja:
Péterné Benedek Ágnes 

Krámer György és 
Szakács Tamás lelkésrjelölteket. 

Szeretettel várják az érdeklődőket.

Befogadott jövevények vagyunk... 
együtt keressük a jövendőt!



Evangélikus Élet 1995. a u g u s z t u s  27.

33 jfts GYERMEKEKNEK

Új Ének 24.

Urunk, irgalmazz dermedt szívünknek, 
Jéghideg közönyünk láncát oldjad le, 
Forró lelked lángja lobogjon 
Fényességed ragyogva ragyogjon 
Jégszívünk olvadjon.

A L O K N A K 

vár reád, jöjj, amíg ifjú vagy!”
F I A T

„Jöjj, az Úr
tyAz Emberfiának van hatalma!"

-  § mondat jegyében töltöttünk 
együtt hat napot az ifjúsággal 
Paton, e kis evangélikus falu kö
zösségének szeretetében, nem 
messze Nagykanizsától.

Valóban volt hatalma az Ember
fiának, csak így jöhetett létre ez a 
tábor, többek közt egy amerikai 
evangélikus házaspár pénzadomá
nya segítségével, valóban volt ha
talma megkeresni egy református 
testvérünket, aki a szivacsmatraco
kat jelképes összegért rendelkezé
sünkre bocsátotta, és volt hatalma 
megmutatkozni a falu népe szere
tetében, így példát kaptunk ven
déglátásból, segítőkészségből. A 
tábort megelőző hétvégén 10-15 
páti építette a sátrakat, vigyázták 
azokkal éjjel, és a hat nap során is, 
július 10-15 között napról napra 
segítettek, velünk voltak.

„Van egy név minden egyéb név 
felett, A názáreti Jézus szent ne

ve.” -  hangzott fel az ének napon
ta többször a reggeli és esti áhíta
tok, délelőtti előadások, korosz
tályokra bontott csoportfoglalko
zások, délutáni bibliaverseny-al- 
kalmak keretében. A kicsik rajzol
tak, festettek, a nagyobbak az 
adott témával kapcsolatban be- 

*■ szélgettek, vitatkoztak. Márk 
evangéliuma lett a fő téma. Ezzel a 
Szentírás-résszel kapcsolatos kér
désekre kellett válaszolni a több- 
fordulós vetélkedőn és az előadá
soknak is ez képezte gerincét. tyAz 
emberfiának van hatalma tanítvá
nyul elhívni; bűnöket megbocsátani; 
betegeket meggyógyítani; a természe
ti erőket és a halált legyőzni”.

Naponta kétszer, esténként a fa
lu lakóival együtt, gyűltünk össze a 
templomban istentiszteletre. Az 
igehirdetést felváltva végezték lel
készek a Somogy-Zalai Egyház
megyéből; a Nagykanizsáról és 
környékéről érkezett ifjúság (kö

rülbelül 50 gyermek és fiatal hét és 
tizenhét év között) pedig aktívan 
részt vett az alkalmakon, imaolva
sással, énekléssel egyaránt.

„Ma az evangéliumot hirdetem, 
azzal nincs m it dicsekednem, mivel 
kényszer nehezedik rám■ Jaj nekem 
ugyanis, ha nem hirdetem az evangé
liumot. ” -  mondta Pál apostol sza
vaival a tábor vezetője Deme Dávid 
nagykanizsai lelkész. S hirdettetett 
az evangélium ifjúnak és öregnek, s 
a nap minden órájában énekeltünk 
az Urnák új és régi éneket. Az el
mélyülő hit és szeretet élményével 
együtt tapasztaltuk meg, hogy 
„olyan jó, ha Jézus itt van velünk.” 
Még hetek telnek el hálaadással e 
hat napért, melyet, ha Isten és az 
általa megszólítottak jóakarata le
hetővé tesz, szeretnénk jövőre újra 
megszervezni, újra élni. Pat szere- 
tete visszavár bennünket arra a 
helyre, ahol egy hétig boldogok vol
tunk. Vida Zoltán:

EGY SAJÁTOS

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

Olivér győzni akar
Olivér szívesen jár uszodába. Szereti, ha olyan für

ge lehet, mint egy halacska. Jó érezni a karok és lábak 
erejét. És azt is szívesen hallja, ha Erzsi azt mondja: 
„Mellúszásban Olivér már majdnem olyan jó, mint 
Pali.”

Pali úszik a legjobban az egész osztályban. Az úszó- 
versenyen első lett, de Olivér csak egy kárcsapással 
maradt el tőle. Legközelebb győzni akar Olivér.

„Biztosan sikerülni fog!” mondja Erzsi. „Gyako
rold az elrugaszkodást és a fordulókat. Abban Pali 
még jobb nálad!”

Olivér a rajtot gyakorolja. Meg kell találnia a leg
megfelelőbb szöget, hogy a teste a legkisebb ellenál
lással merüljön a vízbe. A fordulóknál meg a lehető 
legközelebb kell úsznia a falhoz, hogy erősen el tud
jon rugaszkodni. Olivér elképzeli, milyen lesz, ha 
győz. Talán két-három hosszal is Pali előtt lesz, aki 
majd nagyot néz, de úgy kell neki. Mert mindig óbé- 
gat: „Én vagyok a legjobb!” És mert azt mondta, hogy 
Erzsi a medence szélén egész helyes, de a vízben lehe
tetlen egy valaki.

Olivér elképzeli, hogy a versenyben olyan gyors 
lesz, hogy már ki is jön a medencéből, mire Pali célba 
ér. Erzsi törülközőt nyújt neki, ő pedig törülközés 
közben így szól a medencéből elképedve kászálódó 
Palihoz: „Ne bosszankodj. Az ember nem lehet min
dig a legjobb!”

Olivér csak gyakorol, gyakorol, közben feltűnik ne
ki, amint Pali elgondolkodva figyeli. A következő ver
seny pénteken lesz. Olivér már előre örül. Kár, hogy 
Erzsi nem tud eljönni. Rózsahimlős lett, sajnos nem 
látja majd, hogy győz Olivér. De az ágyban fekve is 
Olivérért szorít majd.

Olivér csodálkozik, milyen lassan telik az idő pén
tek délelőtt. Mintha sosem lenne vége a hittanórának. 
A második órán a dolgozatírás olyan unalmas, mint 
még soha. Olivér elásítja magát. Melege van, és nehéz 
a feje. Bárcsak délután lenne! Vontatottan úja le az 
utolsó mondatot. Szandra összegyűjti a füzeteket. Mi
kor Olivérhez ér, felkiált: „Na még ilyet! És éppen 
ma!”

„Mi van?” kérdi Olivér. „Nézz a tükörbe”, feleli 
Szandra. A tanítónő is felfigyel a dologra. „Jaj, sze
gény Olivér! Te rózsahimlős lettél! Ágyban a helyed!” 

Olivér a tükörben maga is látja arcán a piros folto
kat. „De hát az úszóverseny...” hebegi. „Tényleg saj
nálom”, mondja a tanítónő. „De nem fertőzheted 
meg a többieket! A párhuzamos osztályban még sen
ki sem rózsahimlős. Olivér, csomagolj! Felhívom 
édesanyádat, hogy vigyen haza!”

Olivér azt mondja, hogy nem érzi rosszul magát, és 
egyedül is haza tud menni. Nem akar senkivel sem be
szélni. Nem akarja hallani, mennyire sajnálja őt min
denki. Anyával sem akar beszélni. Rögtön ágyba bú
jik, és mélyeket sóhajt a takaró alatt, hogy anya azt 
higgye, elaludt. „Pár nap múlva minden rendbe jön”, 
mondja anya, majd magára hagyja Olivért.

Igen, de az úszóverseny, gondolja magában. Pali 
fog győzni. „Jóisten”, suttogja a takaró alatt. „Ha már 
rózsahimlősnek kell lennem, miért éppen ma? 
Megíratod velem azt az unalmas dolgozatot, de verse
nyezni nem engedsz! Tudod, mennyire bánt ez?!” 

„Szívesen győztél volna”, mondja a Jóisten. „Lett 
volna rá esélyem, vagy nem?” kérdi Olivér. „Termé
szetesen”, mondja a Jóisten. „Tényleg jól rajtolsz, és 
a fordulóid is jobbak.”

„Hát ez az”, sír Olivér. „És te elpackázod nekem a 
győzelmemet.” „Megértem, hogy csalódott vagy”, 
mondja a Jóisten. „De az ilyen kellemetlen dolgok
nak is sokszor van jó oldala.” „Gondolod?” dörmögi 
Olivér. „Kíváncsi vagyok, mert pillanatnyilag nem lá
tom a dolog jó oldalát. Egyáltalán hem.” Elhatározza, 
hogy ma nem beszél többet a Jóistennel. Túl álmos 
hozzá. Elalszik.

Este i  a versenynek már rég vége, és biztos Pali 
nyert -  Olivérnek látogatója érkezik. Először csak a 
hangok szűrődnek be az előszobából. „Te gyerek”, 
mondja anya, „ha te is elkapod..” „Hát akkor elka
pom”, válaszol egy fiúhang. És Pali már bent is van a 
szobában. Olivér felül az ágyban.

„Te vagy az. -  Győztél?” „Győztem”, feleli Pali. 
„De jobb lett volna, ha te is úszhattál volna. Most 
nem tudom, hogy tényleg én vqgyok-e a legjobb. Nya
valyás rózsahimlő! Hát ezt szerettem volna elmonda
ni neked.” „Talán egyszer megint lesz verseny”, 
mondja Olivér. „Két hét múlva”, feleli Pali. „Vagy ké
sőbb, ha már teljesen egészséges leszel. A bátyám az 
ifjúsági csapat tagja. Kiválóan úszik. Ő fog engem 
edzeni.”

„Ühüm”, mondja Olivér. „Te is velünk tarthatsz, ha 
akarsz”, mondja Pali. „A gurulós forduló még neked 
sem megy igazán jól.”

„Együtt edzeni”, ismétli Olivér. „Tényleg. Miért 
ne?”

„Na, csak ezt szerettem volna mondani neked”,

mondja Pali, és már menne is. „Várj csak”, kiált Oli
vér. „Szeretnék kérdezni valamit. Miért mondod, 
hogy Erzsi a vízben lehetetlen egy valaki?” „Hát mert 
kikerül minden fröcskölőt, nem akar fejest ugrani, 
nem akar lemerülni, semmit nem akar.”

„Nem bírja a klórozott vizet”, mondja Olivér. „Már 
annyiszor begyulladt a szeme.”

„Vagy úgy”, mondja Pali, és elköszön. Az ajtónál 
még egyszer megfordul, és elmeséli, hogy Szandra a 
verseny után kiöltötte rá a nyelvét. Pedig ő nem tehet 
arról, hogy Olivér rózsahimlős lett. Olivér nevet. Azu
tán sokáig elgondolkodik.

„Te, Jóisten, itt vagy?” Aztán egész csendben vár, 
hogy meghallja, mit válaszol a Jóisten.

„Itt vagyok”, feleli a Jóisten. „Te”, mondja Olivér. 
„Egész rendes ez a Pali... Talán barátok lehetünk, 
vagy mit gondolsz? Könnyebb egy barát ellen veszíte
ni?”

„Nem”, mondja a Jóisten. „De az edzések együtt 
sokkal vidámabbak.”

Humorzsák
Egy nyári estén csöngetnek. Két kisgyermek áll az aj

tóban.
-  Milyen karácsonyi dalt hallanának szívesen?- kér

dezik a ház lakóit.
-  Egy kicsit korai még a karácsony! -  véli a házi

asszony.
-  A, nem akarunk mi most énekelni -  válaszolják a

gyerekek -  csak közvélemény-kutatást tartunk.
*

A segédlelkész kirándul hittanosaival. Útközben egy 
szőlőhegyen is átmennek, ahol két férfi éppen szüretel. A  
segédlelkész kóstolót kér tőlük a gyerekek számára. Mi
után jóllaktak, megkérdezi, mivel tartozik.

-  Semmivel -  feleli az egyik férfi. -  Itt mindenki 
annyi szőlőt lop, amennyit tud, csak a gazda meg ne lás
sa.

*
Egy hittandolgozatban a következő megállapításra 

bukkan a hitoktató:
>yA vértanúkra az jellemző, hogy nem éltek haláluk 

napjáig.”

A  Magyar Nép
rajzi Múzeum kiál
lításaival a közös 
múlt kutatása mel
lett azt keresi, ami 
összeköti a kis né
peket egymással 
(és a nagyokat is), 
a távolélőket ép
pen úgy, m int a 
határmentieket. A 
ljubljanai Szlovén 
Néprajzi Múzeum  
és a budapesti 
Néprajzi Múzeum  
közötti szakm ai 
kapcsolatok a 
nyolcvanas évek 
közepe óta alakultak ki. A z 1993-94 óta független 
Szlovén Köztársaság több városában fogadta a 
„Hímzések -  a parasztház öltözetéből a Kárpát-me
dencében" című kiállítást, a budapesti Néprajzi M ú
zeum gyűjteményéből. A  m ost vendégségbe érkezett 
kiállításuk a „Tokmány, avagy óda a munkáról, alko
tásról, tudásról, egyediségről és érzékiségről” érdekes
sége, hogy egy élettelen anyag, egy m unkaeszköz be
mutatásával a kaszások életét ismerteti m eg s azt, 
hogy a tokmánynak milyen kapcsolata van az ember-

Most bizonyára felteszi a Kedves Olvasó a kérdést: 
„Mitől lehet különleges egy ifjúsági csendeshét?” A 
válaszom: például attól, hogy nem országos, még csak 
nem is megyei szervezésű, hanem „csak” egy gyüleke
zet ifjúságát mozgatja meg egy héten át.

Ilyen táborra nyílhatott alkalmunk Somlószőlősön, 
július 24-től 29-ig. Polgárdi Sándor segédlelkész nagy 
gonddal szervezte meg gyülekezetében ezt a hetet, 
gyűjtve és híva rá a fiatalságot. Előadónak és segítő
nek meghívott minket is, teológusokat: Takács Esztert, 
Percze Sándort és jómagámat. Nagy izgalommal vár
tuk, hányán is leszünk; de minket is megdöbbentett a 
várakozáson felüli érdeklődés: összesen 48-an vol
tunk.

A csendeshét beosztása ez volt: a fiatalok reggel 
jöttek, majd programok voltak délig; ezután haza
mentek ebédelni, majd délután megint összegyűltünk 
egész estig, amikor is szétoszlott a társaság. E  mód
szer egész héten bevált. Ajánljuk minden gyülekezet
nek, hiszen e módon megoldható az, hogy az óvodás
tól a gimnazistáig mindenki részt vehessen.

A reggeli áhítatok a „gazdag iíjú” történetére épül
tek fel. (Mk 10,17-27). Lépcsőfokokat próbáltunk 
meg bejárni az Isten és az örök élet felé. Közben 
egész nap folyt a játék és harsogott az énekszó mind 
az énekeskönyvből, mind az „Uj ének”-ből. Előadá
sok is voltak: szintén egy sorozatot követtünk, Lk 
24,13-17 alapján emmausi tanítványként próbáltunk 
járni a szomorúság és öröm, az élmények útján, talál
kozva Jézussal. Az előadásokat korcsoportonkénti 
bibliaköri beszélgetések folytatták. Sor került még 
videofilm-vetítésre, gyalogtúrára a Somló-hegyre, mi 
teológusok pedig még a gyülekezet vezetőségével is 
megismerkedhettünk. Az esti áhítatok alapigéje az 
Útmutató aznapi újszövetségi üzenete volt. Kiemel
kedő élményben volt részünk a szerdai napon, amikor 
is a pályázatok útján elnyert összegből egy nagy busz
kirándulást tehettünk. Megtekintettük a kővágóörsi, 
dörgicsei és siófoki templomainkat, majd irány Buda
pest! Ott megnéztük az Evangélikus Múzeumot, a 
Deák téri templomot, Ferihegyre is kimentünk, és a 
Budavárban tettünk sétát. Hála Istennek, épen és 
egészségesen hazaérkeztünk. A hét másik csúcspont-

rel s milyen mélységes összefonódást tud teremteni az 
emberek között -  ajándékként.

A  s z l o v é n  k u t a t ó k  a t o k m á n y t ,  m i n t  
a t á r g y i  k u l t ú r a  s a j á t o s  d a r a b j á t ,  s 
m i n t  m u n k a e s z k ö z t  t e t t é k  a k i á l l í t á s  
k ö z é p p o n t j á b a .  A  kiállítás bevezetéseként látni 
egy kaszást a zöld mezőben a derekára kötött tok- 
mánnyal, melyben víz van néhány csepp ecettel s 
benne a kaszakő. Ilyen kép a valóságban is gyakran 
látható Szlovénia zöld mezein -  m ai gépesített vilá
gunkban is - , m in t évszázadokon keresztül, csaknem  
kétezer éves története folyam án. A  gyűjtemény m ás
fé l száz darabjából a legrégibb az 1842-es évszám ot 
viseli.

A  tokm ány egyaránt gazdasági és kulturális tárgy. A  
típusok elterjedése és szim bolikus jelentése, a tájegysé
gi jellem zőik, eltéréseik nyomán nyolc alaptípusba so
rolhatók. S zerep é t ké szíté se , m ű vészi m e g m u n 
ká lá sa , ha szn á la ta  is m eg h a tá ro zza . A  f o r 
m á b a n  lévő  sz im b o lik u s  je le k  is vá lto zn a k , 
m int a díszítés, a tulajdonos nevének kezdőbetűinek 
elhelyezése, vagy mellőzése. A z egyik tárlóban külön
böző virágok, virágcsokrok: nem mindegy, hogy kitől, 
milyen virággal kapja a tokm ányt az ifjú kaszás. A  sa
já t tokm ányhoz való ragaszkodás, az ember és m un
kaeszköz kapcsolata s nem  utolsósorban a hűség jel
képe.'Az otthonokban m a m ár falidísz is.

„Ember és tárgy -  kaszás és tokm ány -  tartalmas és 
bonyolult viszonyrendszer így válik.a m unka, az alko
tás, a tudás és egyéniség és a kreativitás dicséretévé is” 
-  írta az ismertetőben In ja  Sm erd e l  professzor.

Schelken P á lm a

CSENDESHÉT
ja a záróest volt. Ezen Varga György esperes szolgált 
közöttünk, azt követően pedig sötétbe nyúlt az ének
lés. Külön öröm volt, hogy a fiatalokkal eljött sok szü
lő és nagyszülő is, és a gyülekezeti terem teljesen 
megtelt. A  csendeshetet szombaton zártuk úrvacsorái 
istentisztelettel. Hálát adtunk Istennek az elmúlt hé
tért, kértük az ő áldását mindarra, ami ott elhangzott;' 
összefoglaltuk a tapasztalatokat, és kifejezésre juttat
tuk azt a véleményünket, hogy jövőre ismét szervezni1 
kell egy ilyen szép alkalmat.

Adja Isten, hogy ilyen „sajátos” hetet sok más gyü-: 
lekezet is szervezhessen; és áldja meg azokat Ő, aki
nek „minden lehetséges” (Mk 10,27), építve egyhá
zunk ifjúságát. Gabnai Sándor

teo lógus

A  m é l y p o n t  ü n n e p é l y e
( F o ly ta tá s )

„Menet közben világossá vált, hogy nem bírom ezt 
a megterhelést, mégsem nekem való ez a pálya... Bol
dogan szorongattam kezemben a diplomámat, és se
hol sem kaptam megfelelő állást... Éveken át jó kol
lektívában dolgoztam és egyszer csak nem volt rám 
szükség. Átszerveznek, átképeznek, vagy munkanél
küli leszek... Egyszerűen nem tudunk megélni a kere
setemből, ott kell hagynom a hivatásom ... Gyerekkor 
rom óta tervezgettem a családomat, és most nem ta
lálok tá rsa t... Mindig több gyereket szerettem volna, 
és az első sem akar megszületni...”

A  krízist nemcsak át kell vészelnünk, hanem fe l is kelt 
dolgoznunk. A  fákat, a szőlőt megmetszik rügyfakadás 
előtt. Az élet az erőszakos beavatkozásoktól még nem 
feltétlenül pusztul el. A  növény új hajtást hoz, gyű-' 
mölcsöt érlel. A válság nemcsak egy életszakasz lezá
rását jelentheti számunkra, hanem egy újnak a kezde
tét is. Van-e bennünk annyi rugalmasság és nyitottság, 
hogy egyetlen élethelyzetünket sem tekintjük megkö-* 
vesedett állapotnak? Van-e bennünk annyi akarat,1 
hogy fölülemelkedjünk személyes tragédiánkon, és az- 
események hátterében lévő objektív igazságokat is ke
ressük és felismerjük? Csak így lesz elég erőnk és fel- 
készültségünk, hogy mozdíthatatlannak tűnő körül
ményekkel is fölvegyük a harcot.

„A mélypont ünnepélye” -  Pilinszky nagyon találó
an nevezi így azt a pillanatot, amikor letaglózottsá- 
gunkban is megpróbálunk útra kelni. Amikor csukott 
szemünk is meglátja a fénysugarat, amikor a hit lendít 
tovább.

A z ólak véres melegében 
ki mer olvasni?
És ki mer
a lemenő nap szálkamezejében, 
az ég dagálya és 
a fö ld  apálya idején 
útrakelni, akárhová?

Ki mer
csukott szemmel megállani 
ama mélyponton, 
ott, ahol
mindig akad egy utolsó legyintés, 
háztető,
gyönyörű arc, vagy akár
egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdulat?

Ki tud
nyugodt szívvel belesimulni 
az álomba, mely túlcsap a gyerekkor 
keservein s a tengert 
marék vízként arcához emeli?

A  körülmények szorításában is lehet álmodni, mert 
Valakinek a frissítő jelenléte teremti meg az ünnepet. 
Ekkor átértékelődik a fent és a lent. Egyszerre rácso
dálkozhatunk, hogy Isten elrejtőzésében is megmu
tatja magát. Amikor az ellenkező látszat alatt cselek
szik, odavezet a sötétben a fényhez, a bukásban a győ
zelemhez.

Ne gondoljuk, hogy a balszerencse játékszerei va
gyunk. Az önsajnálat az áldozat szerepébe kényszerít, 
és megbénít. Ezzel valóban tragikussá tehetjük hely
zetünket. Isten a válságainkat is felhasználhatja arra, 
hogy felnőtté tegyen. Megszülethet bennünk a kérdés 
így is: Mi az Isten célja velem?

R észlet Fabiny T am ás-C se rh á tin é  Szabó Izabella: 
Nézz föl! cím ű könyvéből

A gyerm ekrovat készítői s tá b já n a k  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u . 359.

„A jó  kaszások dicsérete”
-  A Szlovén Néprajzi M úzeum  vendégk iállítása

„ D olgozn i c sa k  p o n to sa n , szépen , 
ahogy a  csilla g  m egy a z égen, 
úgy érd em es”.

József A ttila
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Regnum  M arianum
Boldogasszonynak (= a  gazdag 

királynénak), honfoglaló őseink és 
rokonaik anyaistennőjének nevét 
Szűz Máriára átvinni jórészt Gel- 
lért püspök érdeme, a misszió gya
korlatilag óriási hatású, teológiai
lag kétes értékű engedménye. Má
ria testi mennybevitele ugyan ek
kor még nem volt dogma (1950- 
ben pápai hatalmából tette azzá, 
nemcsak a protestantizmus, de a 
keleti egyház tiltakozása ellenére, 
XII. Pius), de hogy a Király Krisz
tusnál legfőbb(!) közbenjárónk(l) 
az „Istenszülő Szűz” az az Újszö
vetségtől idegen, de ősi vallástör
téneti gyökerű és mélységesen em
beri gondolat, amely az egész kö
zépkori keresztyénségben ott tar- 
kállik.

Mikor a keresztyénséget valló 
magyar királyok seregei (az ősök 
lelkét idéző „ördögi huj-huj” he
lyett) más csatakiáltásra nyitották 
szájukat, először Pannónia kato
naszentje: a dicső Szent Márton 
nevét hívták segítségül; Arany Já
nos -  Nagy Lajos korában -  az 
„Uram Isten és Szent László!” ki
áltást adja a székelyek szájába; az 
egyetlen, nemzetien és nem-nem
ző Allah nevével támadó törökkel 
szemben a „harci Jézus-Mária” 
lett a magyarok csatakiáltása; 
Hunyadi hadai Boldogasszony 
zászlaja alatt harcoltak, neki ma
gának kardja markolatára volt csa
varva a rózsafüzér. A reformáció 
terjedésével a vegyes vallású Er
délyben például a mennyei sere
gek fejedelmét, Mihály angyalt 
kezdték segítségül hívni. Gárdonyi 
Géza alapos kortörténeti háttérrel 
írt regényében Dobó István kapi
tány Eger védelmében „Isten ne
vében” vezényli az első ágyúlövést.

A Dobzse László és III. Lajos 
alatt elszegényedett Magyarorszá
gon a búcsúüzlet nem sok re
ménnyel kecsegtetett, de míg a 
„pogány” török ellen a keresztes 
hadjárat eszméje mindenkinek 
természetes volt, az egyéni üdvös
ség és a gondviselés dolgában a 
miseáldozat és a szentek segítségül 
hívása volt a fő-fő botrány a refor
máció szemében. Dévai Bíró Má
tyás, a „magyar Luther”, aki 7,a 
szentek alvásáról” címmel ír 153Í- 
ben kiadatlanul maradt könyvet 
(latinul 1537), a Kiskáté magyarí
tásában (Krakkó 1543 után) nem 
véletlenül hagyja ki Luther reggeli 
és esti imája utolsó mondatát: 
*Szent’ angyalod legyen velem, 
hogy a gonosz ellenség erőt ne ve
hessen rajtam!”, nem is racionaliz
musból.

Az sem véletlen, hogy az ágostai 
(augsburgi) birodalmi gyűlésen 
1530-ban hitvallásuk előszavában 
az evangélikus fejedelmek és vá
rosok erősen hangoztatták, hogy 
„egy Krisztus alatt vitézkedünk” -  
és nem véletlen az sem, hogy ha
zánkban a lutheránusokat a Mo
hács előtti 1523-as és 1525-ös tör
vények mint „a Boldogságos Szűz 
Mária ellenségeit” (tehát ideoló
giai-politikai hazaárulókat!) bé
lyegzik nyilvános eretneknek.

I. Lipót a töröktől visszahódított

országot 1687-ben Máriának 
ajánlja, és tőle telhetőleg igyekszik 
megszabadítani a protestánsoktól. 
(Azóta II. János Pál pápa megko
szorúzta a gályarab prédikátorok 
emlékét.) -  A második világhábo
rú során is felajánlotta Magyaror
szágot Máriának Serédy Jusztinián 
bíboros hercegprímás. -  Minden
esetre a magyar Regnum Maria
num gondolatához teológiai egyet 
nem értésünk mellett protestáns 
emlékezetünkben olyan fájó seb
helyek maradtak, melyeknek utol
sójaként a Máriára és a szentekre 
tett eskü Esztergomban még 1944- 
ben is kizárta a városi állásokból a 
„nem katolikusokat”. -  Viszont pl. 
a protestánsok iránt emberséges, 
őket keresztyén testvéreinek te
kintő II. Rákóczi Ferenc kurucai 
sorában gátlás nélkül harcoltak 
szűzmáriás lobogó alatt a nemzeti 
szabadság mellett protestáns hitük 
szabadságáért is eleink, sőt a bibli-

Moszkva: Alapítványt létesítet
tek „Az evangélikus egyház meg
újulása” címen a Szent Péter és 
Pál-katedrális renoválása céljából. 
Az alapítványt Georg Kretschmar 
püspök és Wladimir Pudov, az ala
pítvány elnöke írta alá. A katedrá- 
lis Moszkva történelmi városne
gyedében van, és további 8 épület 
is tartozik hozzá. Terveik szerint 
ezekben evangélikus iskolát, kór
házat, szegények konyháját, vala
mint keresztyén és kulturális cent
rumot létesítenek. (Der Bote)

*

Taskent: Dr. Roman Herzog a 
Német Szövetségi Köztársaság el
nöke Üzbegisztánban tett látoga
tást. Ennek során elment a tasken- 
ti evangélikusok templomába is. 
„Az egyház a találkozás, az együtt- 
lét helye, látható lelki centrum az 
üzbég-németek számára” -  jelen
tette ki és hosszasan elbeszélgetett 
a gyülekezet tagjaival. (Der Bote)

*

Olaszország: Az olaszországi 
Evangélikus Egyházzal kötött álla
mi szerződést (Intesa) az olasz 
parlament május hónapban ratifi
kálta. 325 igen és 3 nem szavazat
tal 3 tartózkodás ellenében szavaz
ták meg azt a szerződést, mely 
„európai dimenziókat” nyitott 
meg az evangélikus egyház előtt. 
Ha figyelembe vesszük, hogy az 
ország az Európai Közösségben 
fontos szerepet játszik, akkor nem 
közömbös, hogy ez a kisebbségi 
egyház etnikai és vallási szempont
ból különös európai, ökumenikus 
és világi (laikus) szerepet folytat. 
Turisták lelkigondozásában és a 
különböző egyházak és kultúrák 
egyeztetésében mutatkozik meg ez 
a szolgálatuk. (M LB-Info)

*

Csehország: Az év elején 
Csehországban 10 000 aláírással új

ás református Bethlen Gábor er
délyi fejedelem, Magyarország vá
lasztott királya ezüstpénzein is ott 
látjuk Szűz Mária képét a gyermek 
Jézussal.

Az igazság agyonhallgatása és a 
gyűlölködő megvetés egyaránt kí
sértést jelent. Utóbbi a részekre 
osztott keresztyénség hamis öntu
datú csoportjait kísérti, az előbbi 
pedig a Krisztusban és a Szentlé
lek által meglévő egység látványos 
megélésére törekvő ökumenikus 
gondolkodást fenyegeti. Minden
kinek jó szívvel ajánljuk elolvasni 
Túrmezei Erzsébet testvér Mária- 
versciklusát; annak elolvasásáig 
is hadd álljon itt e sorok írója 
nagyanyjának (egy hajszálnyit 
pontosított) m ondata, melynek 
eredetijét nyilván ő is tanulta: 
„Mi evangélikusok nem hívjuk se
gítségül Máriát, de tiszteljük m int 
Jézus ̂ anyját. ”

Dr. Zsigmondy Árpád

evangélikus egyházat regisztráltak. 
A Sziléziai Evangélikus Egyházból 
váltak ki és Ing. Vilém Stonawskit 
választották püspökké. Legújabb 
hírek szerint június 1-jén Genfben 
közös nyilatkozatot írt alá Vladis
lav Volny,' a Sziléziai Evangélikus 
Egyház püspöke és Stonawski püs
pök. A LVSZ meghívására ültek 
össze és kijelentették, hogy a jövő 
útja számára keresik az alapot, 
hogy jobb evangélikus közösség
ben és jobb keresztyén tanúságté
telben élhessenek hazájukban. Az 
egyezség létrejöttében dr. Ishmael 
Noko, az LVSZ főtitkára műkö
dött közre. (M LB-Info)

OLVASÓI LEVÉL

Az 1995-ös 
külmissziói 

konferencia után...
A bibliakörökben foglalkoztunk 

az Ú r Jézus missziói parancsával: 
„Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá 
minden népeket. ” Urunk végakara
ta, parancsa. -  Szeretteink utolsó 
szavaira felejtés nélkül emléke
zünk. -  Úgy tűnik, napjainkban 
Megváltónk búcsúszavairól megfe
ledkeztünk; pedig úgy vágyunk, 
olyan simogatóan hat Isten gyer
mekeire a parancs második fele: 
„és én tiveletek vagyok.” Hogyan 
vállalhat a misszió Ura közösséget 
engedetlen, rá nem figyelő gyer
mekeivel?! A feltétel hiányzik be
lőlünk, késői gyermekeiből, tanít
ványaiból... Sokan úgy vélik, van 
elég missziói feladat házunk táján 
is... Aki így gondolkozik, az nem 
végez missziót idehaza sem... Fü
lembe cseng A. Maria Kohl előadá
sából a mottó: „legyen szíves továb
badni. ”

Látásom szerint az emberiség

KÜLFÖLDI HÍREK

Népét megoltalmazza az Úr!
Joel 4,16

1945. augusztus 5-én 34 diakonisszatestvér indult el 
Isten áldásával félig elkészült anyaházuk alagsori 
imaterméből az irgalmasság szent szolgálatára. Akkor 
még nem tudták, hogy 6 esztendő múlva, 1951-ben a 
szétszóratás mártírsorsa vár rájuk. Le kell vetniök a 
testvér-ruhát, el kell hagyniok az anyaház oltalmazó 
szeretetközösségét. Szolgálatukat azonban folytatták 
tovább, megtapasztalva, hogy „népét megoltalmazza 
az ÚR!” Közülük tízen élhették meg az 50 éves jubi
leumot, visszaemlékezve a nehéz útra és az újrakez
dés örömére. Hálaadó úrvacsorái istentiszteletükön 
Túrmezei Erzsébet főnökasszony olvasta fel alábbi 
versét:

Tíz éve még csendesen ünnepeltünk 
családi házban, árnyas fá k  alatt...
Nem sejtve, hogy a 40 éves 
szétszóratásnak négy év múlva 
váratlanul vége szakad, 
s A ki a próbás 40 év alatt is 
őrizte utunk, életünk,
mert elhívott, s „nem mondott fel nekünk”, 
kitár előttünk egy kaput, 
és m i azon hittel beléphetünk.

Igaz, fáradtan, erőtlenül...
40 év alatt megöregedetten... 
bízva, hogy soha nem hagy egyedül,

és lehetővé lesz a lehetetlen. 
Imádságokra égi felelet: 
ez a 10 év csodák 10 éve lett:
65 éves szép jubileum, velünk ünneplő, 
távoli testvérek,
Fébénk csendes újraindulása, 
messziről és közelről 
felénk nyúló, segítő kezek.
A Kaiserswerthi Diakonisszaszövetség 
s a Diakónia nagy alkalmai, 
bétheli Fébé-konferenciák, 
áldozatkész, kedves Fébé-tagok, 
indulni készülő fiatalok... 
Fébé-Otthon -  sashalmi Örökség- 
Silóban egyre új házakkal bővül 
mozgássérültek békés otthona... 
Felépül a mátrai telken 
Fébénk Názáret-temploma... 
Körülötte ott sátoroznak 
gyerekek és fiatalok... 
hangzik az ige, Jézus hívása, 
s a nagy ígéret: „ Veletek vagyok. ”
70. jubileum -
készülő anyaház... imaterem... 
hogy a szívünk csupa hála legyen... 
s akármilyen rögös az út, 
áldjuk a mi élő Urunkat,
A ki kitárta a kaput!

Javunkra fordíthat Isten egy bajt
Nemrégiben a Klinikákon egy szö

vettani vizsgálat során személyi ada
taimat elcserélték egy velem azonos 
nevű és életkorú győri személy ada
taival. Bosszantott a dolog, hogyan 
történhet ez meg egy ilyen komoly 
intézetben. Nem mindegy, hogy az 
én zárójelentésemen kinek a vizsgá
lati eredménye szerepel. Az sem 
mellékes, hogy a diagnózis fölé kinek 
a neve, címe és személyi száma kerül.

Nyomozni kezdtem. A tudakozó
ból megtudtam, hogy Győrben való
ban lakik egy ilyen nevű ember, és

három kategóriába osztható: 1. Is
tent nem ismerő, 2. élvező keresz
tyének, mindig kapni akarók, 3. 
csak kevesen a kapott világosságot 
továbbadok. -  Ez a világ „sóvárog
va várja az Isten fiainak a megjele
nését.” Mire várunk?! Fogynak 
napjaink... Egyre sötétebb lesz kö
rülöttünk... Fehérek a mezők... 
Annyi a lehetőség a mindenna
pokban is: buszon, vonaton, pia- 
con-vásárlás közben, fürdőben, 
könyvek adásával, beszélgetések 
irányításával... Vettetek Szendéi
ket?!... Figyeltek-e az elkészített 
alkalmakra?

A minap mellém telepedett egy 
fiatal ember pénteki napon, s mi
vel tele volt a szíve -  kicsordult: 
„csak egy szám, tessék elképzelni, 
egy hiányzott”. -  Mindenki tudja: a 
lottó-nyeréshez... Megszégyenül
tem. Vajon én, különösebb beve
zetés nélkül tudok-e a legnagyobb 
örömhírről ilyen gátlástalanul bi
zonyságot tenni?!

Az aratnivaló sok idehaza, Euró
pában, Afrikában, Ázsiában... „Kér
jétek az aratás Urát.” S ha Te vagy, 
akit küldeni akar a misszió Ura?!...

Balázs Béláné

Egy telefonbeszelgetes története)
telefonja is van. Felhívtam. Elnézést 
kértem a késői zavarásért, és bemu
tatkoztam: „Szabó László vagyok, és 
Szabó Lászlóval szeretnék beszélni." 
Komikusán hatott ez a bemutatko
zás, de a vonal másik végéről nyu
godt hang válaszolt: „Én vagyok az, 
tessék parancsolni " Elmondtam neki 
mindazt, ami velem történt a Klini
kákon, és aggodalmamat a szeren
csétlen összecseréléssel kapcsolat
ban. Válaszában közölte, hogy a sze
mélyi adatok alapján ő az, akivel 
összecseréltek, de neki nincs ilyen 
betegsége, mint nekem.

Amikor el akartam tőle köszönni, 
eszembe jutott, hogy, megkérdezem, 
mi az ő betegsége. És ekkor a 2-3 
perces rövid telefonálás után kezde
tét vette egy 24 perces drámai beszél
getés. ,A z én történetem hosszú törté
net. ” -  kezdte. „38 éves vagyok. Egy 
évtizeddel ezelőtt a Securitate emberei 
„halálra” vertek, és ezután csak a har
madszori veseműtét mentette meg az 
életem. Mikor eltávolították a vesémet, 
hamarosan cukorbeteg lettem, majd 
elvesztettem mind a két szemem vilá
gát. Képzelj el egy 184 cm magas, több 
mint 80 kg testsúlyú férfit. ” Csak hall
gattam... Tudtam, hogy egy nem min
dennapi történetet hallok. Csak 
annyi jött ki dadogó ajkamon: „Sze
gényember, szegény ember... ”

„És mindez még nem minden.” -  
folytatta. „Nem elég, hogy ártatlanul 
elvesztettem a szememet, a munkaesz
közömet -  ugyanis fotóriporterként 
dolgoztam, és így természetesen a 
munkámat is elvesztettem, de a legna
gyobb csapás az volt, hogy elhagyott a 
feleségem is. Most egyedül élek egy la
kótelepi lakásban. Csak egy vakvezető 
kutyám van, senki más. Nagyon nehéz 
elhinnem, hogy van értelme felkelnem, 
amikor eljön a reggel. ” Mivel minded
dig nem szóltam magamról bőveb
ben, most elmondtam néhány dol
got, egyúttal bizonyságot tettem ar
ról, hogy mit jelent számomra az Úr 
Jézus Krisztusban való hit. „László, 
együttérzek veled és nagyon sajnállak, 
de szeretném, ha tudnád és hinnéd, 
hogy ennek ellenére is van értelme az

életednek Tudom, valóban nehéz ezt a 
te helyzetedben hinni.” Nagyon sze
rettem volna valami hiteleset mon
dani neki arról, hogy Isten így is ke
resi az életünket -  ilyen tragédiákon 
keresztül is. És ekkor újabb fordula
tot vett a beszélgetésünk. „Én is hi
szek Istenben, én református vagyok 
Közvetlen a tragédiám után kezdődött 
az Istennel való kapcsolatom. Egy idős 
református néni keresett meg a kórház
ban. O vigasztalt és segített rajtam. So
kat jelentett nekem ez a szeretet és tö
rődés. Később egy gyülekezetbe is elvitt 
a Torockó térre. Ott minden istentisz
teleten úgy éreztem, hogy az Isten csak 
nekem szól és velem beszél az igehirde
tésen keresztül Egy év után megkeresz- 
telkedtem. Sokat jelentett nekem 
mindez. Azután elkerültem Budapest
ről ide Győrbe. Itt azonban nem volt 
senki, aki segített volna megőrizni 
mindazt, amit kaptam. Kezdtem elve
szíteni újra mindent. Mindennap ka
pok egy „rúgást" az élettől, az embe
rektől. Pár héttel ezelőtt az életéWtth'lH 
eldobtam magamtól, de újra vissza-, 
hoztak, és most élek Most, hogy be
szélgetünk minderről, azt is látom, 
hogy nem csak rúgást, hanem isteni 
szeretetet is kapok ”

„Laci Isten nem véletlenül engedte 
meg ezt a tragédiát az életedben. Ezt is 
felhasználta, hogy megtaláld őt. Az 
sem véletlen, hogy eljutottál Pasarétre, 
és meghallhattad Istennek hozzád szó
ló személyes szavát és megkeresztel- 
kedtél... Áz Isten szeretetének jele az is, 
hogy hetekkel ezelőtt újra megmentet
tek az ÉLETNEK. Úgy gondolom, Is
ten kereső szeretete az is, hogy most be
szélgethetünk és talán az sem véletlen, 
hogy összecserélték az adatainkat...! 
Istennek terve van Veled. Azt akatja,'. 
hogy bizonyságtevője légy a földön 
ilyen nyomorultul, ilyen gyengén, az O 
tenyerén. Szeretném, ha bizonyosság
gal újra hinnéd, hogy az Istennek terve 
van veled és még így vakon is van értel
me reggel felkelned. ”

Azóta mindig csak azt kérem Is
tentől: „ Uram, add meg neki, hogy ezt 
elhiggye!”

Szabó László

Isten útjai..
Hetek óta sokan aggódnak egy fiatalasszony állapotá

ért. Talán nincs is ember kicsiny országunkban, aki ne 
hallott volna L a u e r  T a m á s  n é  balesetéről. Ismeret
lenül is átérezzük helyzetét...

E tanévben végeztem -  esti tagozaton -  a gödöllői Tö
rök Ignác Gimnáziumban. Nagy létszámú osztály vol
tunk, betöltöttük a tantermet. Tizennyolc és negyvenkét 
év közötti emberek alkották e csapatot. Bal oldali pad
társam egy csöndes, kedves, szerény lány volt, ápolónő 
egy budapesti kórházban, és mélyen katolikus vallású. 
Én evangélikus vagyok, de ha a vallás került közöttünk 
szóba, „másságunk” sohasem volt válaszfal. Kerepes- 
tárcsán élt, onnan járt dolgozni, s néha fáradtan zuhant 
az iskolapadba, ha munkaideje nem engedte a pihenést. 
Valamikorév elején tűnt fel nekem, hogy gyűrű csillog az 
újján. Karikagyűrű. Később elmesélte, hogy eljegyzése 
volt, a lakodalom pedig júliusban lesz, remélhetőleg ad
digra már túljut az érettségin. Mesélt a vőlegényéről, aki 
szintén katolikus vallású és tanár. Rengeteg közös voná
suk van, például, hogy szeretik a zenét, s néha eljutnak 
a Zeneakadémiára is...

Elballagtunk, leérettségiztünk. Egy utolsó osztályki
rándulást szerveztünk a Szépasszony-völgybe. Délután 
egy hangulatos kis pincében koccintottunk padtársam 
boldog házaséletére. Mosolyogva mondta, hogy három 
hét múlva lesz az esküvő...

A  kirándulás óta eltelt másfél hónap, sok szomorúság 
ért. Gondoltam, van, aki helyettem is boldog mint 
kerepestarcsai osztálytársam, aki férjhez ment...

Augusztus első hétfőjén Gödöllőre kellett mennem  
dolgaimat intézni. Összetalálkoztam egyfalumbeli néni
vel, aki megkért, hogy váltsam ki egy közös ismerősünk 
receptjeit. Útközben be is tértem a gyógyszertárba, ahol 
két volt osztálytársam is dolgozik.

-  Voltál a Mónikánál? -  fogadott egyikük.
-  Milyen Mónikánál?
-  Hát a Kovács Mónikánál?
-  Miért?
-  Mert ő  a Lauer Tamásné, aki balesetet szenvedett. 

Nem tudtad?
Nem, nem tudtam, nem lehet, nem hiszem -  zakatolt 

az agyam, és az amúgy is forró levegő szinte elviselhetet
len lett. Érdeklődtem, m it tudnak Mónikáról, de újat ők 
sem tudtak mondani, csak azt, hogy ők a TV-ből tudták 
meg.

Tehetetlennek éreztem magamat. Kezemben lógott egy 
kis szatyor, benne gyógyszerek, ír valakinek a betegségé
re. És Mónika bajára hol a gyógyír? Tudtam, hogy ten
nem kell valamit... de mit?

Otthon elmeséltem a történteket, de nem olyan céllal, 
hogy bárki szemében is fontos személynek tűnjek azért, 
mert személyesen ismerem Lauer Tamásnét, egyszerűen 
ki kellett beszélnem magamból. Újból végigolvastam 
azokat az újságcikkeket, amelyek az esettel foglalkoz
nak, közben felkeltette figyelmemet egy mondatrész: 
„Lauer Tamás együttérez az elhunyt rendőrök hozzátar
tozóival, de fájlalja, hogy a TV-híradónak adott nyilat
kozatából kivágták azt a részt, amelyben arra kéri az 
embereket, imádkozzanak feleségéért. ”

A  postán a 09-et tárcsáztam, megtudakoltam a mis
kolci kórház központi számát. Újból tárcsáztam, de már 
a kórházat hívtam. Még nem tudtam, m it fogok monda
ni. Kapcsolták az intenzív osztályt, és ott egy kedves nő
vér lehetővé tette, hogy beszéljek Tamással.

Bemutatkoztam Tamásnak, mondtam, hogy a felesé
ge volt osztálytársa vagyok, és most tudtam meg hogy 
vele történt a baleset. Érdeklődtem a beteg állapotáról.

-  A kkor mindjárt adom Mónikát! -  mondta kedve

sen, derűsen Tamás, én pedig nem akartam hinni a fü 
lem nek Meghallottam az ismert hangot, Mónika volt. A  
szavakat lassan, nehezen formálta.

-  Nahát, micsoda meglepetés, hogy vagy? -  hangzott 
a vonal túlsó végéről a kérdés.

-  Köszönöm én jól, és te? Most tudtam csak meg mi 
történt veled!

-  Én most kórházban vagyok., melyikben is... a Mis
kolciban... -  Tamás segített a válaszadásban, a kagylót 
is ő  tartotta, így tudtunk beszélni.

Örültek a hívásomnak érdeklődésemnek megkö
szönték Megbeszéltük hogyan tudok érdeklődni a fejle
ményekről. Búcsúzóul ígéretet tettem, sok ember lesz, 
aki a feleségéért imádkozni fog.

Otthon fotelomba süppedve elgondolkodtam: Isten 
ma is elvezetett valahová, véletlenül egy gyógyszertárba, 
ahol értesültem arról, hogy Mónikával történt a baj... s 
így vezet Ő napról napra. Terve van velem, m int m in
denkivel, Mónikával és Tamással is. Csak Ó tudja, mer
re visz utunk számunkra Isten útjai kifürkészhetetlenek. 
Olvasok egy kis idézetet, így szól: „Életem ott van Isten 
tenyerén, azért nem félek én. Bármi fá j nekem, mosolyog 
a szemem. Száz jajszó között is bízom vakon, hitem fel 
nem adom. Rám törhet vadul ezer baj, veszély, Isten így 
szó i -  Ne félj! Miért is, mitől is félnék én az Isten tenye
rén?” •

A  felismerés -  hogy m it kell tennem -  gyorsan terem
tett világosságot fejemben. Le kell írnom a ma történte
ket! Segítenem kell társakat találni, akik imádkoznak 
Mónikáért, férjéért, hozzátartozóikért, a balesetben el
hunytakért és családtagjaikért, az orvosokért. Imádkoz
nak egészségesekért és betegekért. Imádkoznak azért, 
hogy tudnak imádkozni. Akkor is, ha baj van és veszély! 
Mert tudják' jó  helyünk van Isten tenyerén.

Varga Mária

A KÉTBODONYI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG 

megválasztott lelkészét 
Benkő Ferenc diakónus lelkészt 

1995. szeptember 9-én du. 2 órakor iktatja 
hivatalába

Kalácska Béla esperes.
A közgyűlés után ünnepélyesen adják át 

rendeltetésének a felújított lelkészlakást.

Visszatérő finn barátunk
Vannak finn barátaink, akik több-kevesebb rendsze

rességgel vissza-visszatémek hozzánk, úgy megragadta 
őket a magyar táj és vendégszeretet. Ezek közé tartozik 
Erkki Muukkonen finn kántor, aki most ünnepelte 50 
éves születésnapját, ezúttal kivételesen otthon, 
Suomiban. Észak-Karjalában született. Zenei tanulmá
nyait Helsinkiben a Sibelius Akadémián, Weimarban a 
Liszt Ferenc Akadémián és Budapesten végezte. Nálunk 
Szokolai Sándor tanítványaként egy évet végzett zene
szerzés szakon, a Sibelius Akadémia ösztöndíjasaként. 
Hazánkat több alkalommal keresztül-kasul járta, több
ször családjával együtt. Erdélyben is tett körutat. Ittléte 
alatt több gyülekezetünkben kántori szolgálatokat is vég
zett.

A stockholmi finn gyülekezet zeneigazgatója volt 13 
éven keresztül, amikor a svéd rádiónak és televíziónak is 
rendszeres tudósítója és munkatársa volt.

Visszatelepülve Éinnországba, a lohjai gyülekezet ve
zető kántora lett. Több magyar baráti kört szervezett, s a 
finn-magyar testvérgyülekezeti mozgalomban is élénk 
részt vesz. Sok helyen igyekezett a magyar evangélikus 
egyházat ismertté tenni.

Köszöntjük szeretettel fél évszázados születésnapján.
K. E.
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- N A P R Ó L
Az Isten a gőgöseknek ellenáll, az alázatosaknak 

pedig kegyelmet ad. lP ét 5,5

VASÁRNAP Jézus Krisztus mondja: Ne aggódjatok 
I életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok. Nézzé

tek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is arat- I nak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok el
tartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek 
náluk? Mt 6,25-26 (Zsolt 127,2, Lk 18,9-14, Ef 

I 2,4-10, Zsolt 113). Sokszor elfogja szívünket a féle- 
I lem és aggodalom. Gyötrődünk a gondjaink miatt.
I Az aggodalom pedig elveszi azt a kevés örömöt is,
I ami adódik az életben. De aki megtanulta, hogy éle- 
I tét Isten kezébe tegye le, az tudja, hogy van mennyei 

J Atyánk, aki gondot visel rólunk.

HÉTFŐ Örvendez szívem az Úrban. lSám 2,1 I (Róm 15,13, Mk 9,33-37, Mt 12,33-37). Anna 
I annyira boldog, hogy Isten meghallgatta imádságát 
I és gyermekkel ajándékozta meg, hogy öröme hála- I énekben jut kifejezésre. Az ajándékról feltekint az I Ajándékozóra, akitől kért, várt és kapott mindent.
I Az lesz igazán boldog, aki nemcsak elfogadja az 
I ajándékot, hanem meg is köszöni. Ez az az öröm,
I amit a Lélek gyümölcseként említ a Szentírás.

KEDD Mindegyikünk felebarátjának kedvezzen,
I mégpedig annak javára, épülésére. Róm 15,2 (3Móz 

19,13, lSám 17,38-51, Mt 12,38-42). Az egymás kö- 
I zötti jó kapcsolat nagyon fontos és ehhez hozzátar- 
I tozik, hogy ne egymás kárára éljünk, hanem segít- 
I sük embertársainkat. Az Isten szeretete és a feleba- 
I rátunknak a szeretete elválaszthatatlanul összetar- 
I tozik. „ Testvéreim javáért Fáradnom, küzdenem Adj 
I erőt, örök Isten, Én édes Istenem, Hogy tövises pályá- 
I mon Ragyogjon szeretet, Mert aki boldogít mást, Bol- 
I dog csak az lehet!" (455. ének 1. v.)

! SZERDA Minden rossz gyökere a pénz szerelme.
Him 6,10 (Zsolt 119,36, Lk 7,1-10, Mt 12,43-45).

I Mi magunk is láthatjuk, hogy hogyan viszi bele a

n a p r a ---------- .
meggazdagodás vágya az embereket mindenféle go
noszságba és bűnbe. „Mire mentek végül is azok, akik 
minden gondjukat és igyekezetüket arra fordították, 
hogy sok vagyont és pénzt harácsoljanak? Rájössz 
majd arra, hogy fáradozásuk és m unkájuk kár- 
baveszett, vagy még ha sok kincset halmoztak is össze, 
az úgy elporladt és úgy elhordta a szél, hogy maguk so
hasem élvezték vagyonukat, utánuk pedig sohasem 
maradt a harmadik örökösre. ” (Luther)

CSÜTÖRTÖK Tágas térre vitt ki engem, megmen
tett, mert gyönyörködik bennem. Zsolt 18,20 (Róm 
7,6, ApCsel 12,18-25, Mt 12,46-50). Isten megmen
tette Dávidot az ellenségtől, mert egyedül Őbenne 
bízott. Dávid tudta és érezte, hogy nem magának, 
hanem egyedül a seregek Urának köszönheti győ
zelmeit. Isten kész minket is a szorult helyzetekből, 
nehézségekből kimenteni és kivezetni, csak teljes 
szívvel bízzunk Benne, mert „Erőnk magában mit 
sem ér, Mi csakhamar elesnénk. De küzd értünk a 
hős vezér, Kit Isten rendelt mellénk.” Övé a dicső
ség.

PÉNTEK Aki hisz Őbenne, nem jut ítéletre. Jn 3,18 
(Zsolt 143,2, Lk 22,24-30, Mt 13,1-9,18-23). Mind
nyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélőszéke 
előtt és számot kell adnunk életünkről. Isten bírói 
széke előtt semmit el nem hallgathatunk, sem el 
nem takarhatunk. Ha erre gondolunk, szorongó ér
zés fogja el szívünket. De Isten egészen másként 
ítél, mint mi, emberek. Szeretetből odaadta Fiát és I 
„aki hisz Őbenne, nem jut ítéletre”.

SZOMBAT A törvény szent tehát, a parancsolat is I 
szent, igaz és jó. Róm 7,12 (Zsolt 19,9, Ez 17,22-24, Mt I 
13,10-17). |  Tíz parancs. Azért nyerted mind, Hogy meg- I 
ismerhesd bűneid S jól megtanuld miképp lehet az Ur- I 
nak kedves életed Szánj meg Urunk! A  Krisztus segítsen I 
minket, Ki nekünk Közbenjárónk lett! Mert nélküle, bár- I 
mit teszünk, Halált érdemiünk s elveszünk Szánj meg I 
Urunk!” (433. ének 11. és 12. vers) B. M. I

Fejünk hajszálai...
Máté 10,30

Mi ez? Költői túlzás? Biztos, 
hogy Jézus akar valamit mondani 
ezzel az erős hasonlattal, hogy Is
ten fejünk hajszálait is számontart- 
ja. Isten iránti bizalmatlanságun
kat akarja eloszlatni. A Biblia ere
jét mindig akkor tapasztaljuk, ha 
éles üzeneteit sem tompítjuk le. 
így mondta Jézus, mert nekünk ép
pen erre a látszólag túlzó megálla
pításra éppen most van szüksé
günk.

Az egész Biblián végigvonul a? a 
felismerés, hogy alapbajunk a bi
zalmatlanság. -  Ma sokszor emle
getjük, hogy emberek között is le
gyen bizalom. így házastársak kö
zött. Vagy a munkahelyen. Főnök 
és beosztott között, munkatársak 
között... De ez csak jámbor óhaj. 
Máté 24-ben beszél Jézus olyan 
időkről, amikor a gonoszság meg

sokasodik, és amikor a szeretet so
kakban meghidegül. (Máté 24,12). 
Ezzel a meghidegüléssel jár együtt 
a bizalmatlanság.

Észrevetted-e már, hogy sorsunk, 
adottságaink akkor kapnak borzal
mas súlyt, ha nincs bizalmunk Isten 
iránt. Ha elnémul az az ének, hogy: 
„Mit Isten tesz, mind jó nekem.” 
Ha azt gondoljuk, emberek dönte
nek sorsunk felől...

A bizalmatlanság minden terhet 
megszázszoroz. Míg Jézus mellett 
az iga gyönyörűséges, és könnyű,-  
nélküle minden baj, betegség, csa
lódás, egy bántó megjegyzés, mel
lőzés, lekezelés, egy apró kritika is, 
egy hideg zuhanyként ható hálát
lanság is mázsás súlyt kap.

„Fejünk hajszálai”... Ez azt 
akarja mondani, hogy Isten szá
mon tart minket. A legkisebb dol

gomról is tud. Véletlen, szerencse, 
vaksors -  csak azoknál van, akik 
még nem ismerik Jézust. Mellette 
más látást, és új értékrendet ka
punk. Ami eddig nagy volt (embe
ri vélemény, anyagi előny, dicséret, 
érvényesülés...) tizedrangúvá vá
lik. Es ami eddig kicsi volt (ima, 
Biblia-olvasás, templom, gyüleke
zet. ..) nagy súlyt kap. A mulandók 
helyett az örökkévalók kezdenek 
érdekelni. Füled lesz a mennyei 
dolgok számára.

Sokan mondják kétségbeejtő 
helyzetben: „Isten kezében va
gyunk!” -  „Már csak az ima segít!” 
De ugyanezek a mondatok ugye 
milyen másképpen hangzanak an
nak a szájából, aki már ismeri, 
hogy milyen jó és biztonságos Is
ten kezében lenni. Aki már tudja, 
hogy kicsoda Jézus és főleg, hogy 
kicsoda Jézus az ő számára.

Erre a boldog látásra akar mai 
igénk elsegíteni.

G áncs A lad ár

Isten utazó követe
(Emlékezés Rejtő M áriára)

Nincs már köztünk, végleg elment 
Isten hívő követe, 
kinek szíve lélekmentő 
szeretettel volt tele.
Isten Leikétől megáldott 
törékeny kis edény volt, 
fájt a szíve azért, aki 
bűnök útján barangolt.
Vonaton: hazánk tájait, 
ó de sokszor szelte át, 
otthonokban, templomokban 
hirdette Isten szavát!
Egyik nap még Sopronban volt, 
másnap? már Békéscsabán, 
szolgálatban láthattuk őt, 
napközben és éjszakán.
Lelke, mennyei kincsei 
Jézushoz tért életek 
Üdvössége koronáján, 
ragyognak, mint gyöngyszemek.

*
Utazó követként szolgált 
több mint ötven éven át, 
már láthatja színről-színre 
küldőjét, dicső Urát!

P.P.

MÚZEUMI HÍRADÓ
1995/1.

Ez évi első híradónk 7 hónapi időre vonatkozik. Ezen idősza
kaszban -  statisztikai kimutatásaink szerint -  múzeumunknak 
2080 látogatója volt, 975 magyar és 1105 külföldi. Ebből a n a  le
het következtetni, hogy a nagyvilágból az elmúlt 7 hónapban a 
Magyarországra, közelebbről Budapestre látogatók inkább ér
deklődtek múzeumunk iránt, mint a hazaiak.

Evangélikus iskoláink tanulói közül legtöbben a szomszédos 
D eák téri Evangélikus G im názium ból jöttek. Egyes osztályok ta 
nári felügyelet mellett többször is megtekintették kiállításainkat. 
Sőt, még ún. „múzeumi órákon” is részt vettek. A  reformáció- 
korabeli nyomtatványokat, az egyházi anyakönyveket és az egy
házi használatra készült textíliákat tanulmányozták. A Fasori

Gimnáziumunkból is voltak itt diákok kisebb csoportokban, ta
nári kíséret nélkül. A  nagytarcsai „Szteh ló  G ábor” általános isko
la tanulói közül is jöttek néhányan. Teológiánk hallgatói viszony
lag kevés érdeklődést mutattak a múzeum iránt. Pedig az itt lát
ható képek, dokumentumok, tárgyak és a  hozzájuk fűzött tárlat- 
vezetések jelentős segítséget nyújtanának tanulmányaikhoz. Ö r
vendetes jelenség viszont, hogy Budapestről és vidékről is több 
lelkész és hitoktató hozta el konfirmandusait, hittanosait a  mú
zeumba. Azonkívül jöttek még más felekezeti és állami iskolák, 
valamint külföldi tanintézetek és egyházi szervezetek küldöttei
nek kisebb-nagyobb csoportjai. Vendégünk volt a  chicagói 
(USA) evangélikus püspök és H erm ann von Loew enich, a bajor 
evangélikus egyház püspöke. Ugyancsak meglátogatta múzeu
munkat a magyarországi ném et nagykövet is 5 munkatársával. 
Találunk vendégkönyvünkben cirill betűs, sőt arab, koreai, kínai 
és japán beírásokat is. Még a dél-afrikai Fokvárosból is voltak lá
togatóink.

Az Evangélikus Országos Múzeum által meghirdetett „Kará
csonyi szokások” című néprajzi pályázat ünnepélyes eredmény- 
hirdetése 1995. április 21-én volt a múzeumban a nyertesek és 
kísérőik jelenlétében. Ugyanakkor múzeumunk egy újabb pályá
zatot is meghirdetett, „Húsvét 1995” címmel. Az új p á ly á i t  fel
tételeiről és a  pályaművek díjazásáról az Evangélikus Élet hús
véti számában olvashattunk.

1955. május 31-én délután nyflt meg múzeumunkban a „Dr. 
Schweitzer A lbert emlékezete” című kamarakiállítás, amelyen a 
„nagy doktor” magyarországi kapcsolatai és levélváltásai mellett 
günsbachi, strassburgi és lambarenéi fényképeket, emléktárgya
kat és érm éket is bemutatunk. Hallhatjuk orgonajátékát, vala
mint német és francia beszédeiből részeteket. A  megnyitó be
szédet dr. Oláh Vilmos főorvos, a magyarországi Schweitzer Al
bert Társaság elnöke tartotta. A  kiállítás anyagának nagy részét 
is ő bocsátotta rendelkezésünkre, aki Schweitzer Alberttal sze
mélyes kapcsolatban is állt. A  megnyitóról az Evangélikus É let
ben a  szerkesztő számolt be.

A kiállításon mintegy 30 meghívott és érdeklődő vendég vett 
részt. Az egyik résztvevő a következőket írta emlékkönyvünkbe: 
„Nagyon köszönjük Istennek Schweitzer Albertot, aki a  XX. 
század emberének példát m utatott életével.” A  kiállítás egész 
éven át látható lesz. Bárcsak minél többen jönnének, fiatalok is, 
a  „nagy doktor” példás életének és munkásságának megismeré
sére!

A  vendégkönyvi beírások arról tanúskodnak, hogy a látoga
tókra jó  benyomást gyakorolt a  múzeum megtekintése. A  leg
többen köszönik a  barátságos fogadtatást és a szakszerű tárlat- 
vezetést. Csak néhány beírást idézek: „Tisztelet azoknak, akik a 
múlt emlékeit összegyűjtik, hogy a jelent építeni lehessen.” -  
„Őszinte emberi melegséget, tiszta magyarságtudatot áraszt itt 
minden. Öröm látni a régmúlt emlékeit, jó  hallani az értelmes 
tárlatvezetést.” -  „Nagy örömmel néztük a  tartalmas és szépen 
összeállított kiállítást. Úgy érezzük, hogy Fabiny professzor ez
zel egy régóta szükséges és maradandó em léket állított a magyar 
evangélikusság történetéről.” -  „Köszönöm a tudományos igé
nyű tárlatvezetést és remélem, hogy az itt látottak és hallottak 
ösztönzést nyújtanak az unitáriusok múzeumának megvalósítá
sához.”

1995. július 27-én volt múzeumunk megnyitásának 16. évfor
dulója. Ezen időben összesen 120 000 bejegyzett látogatónk volt.

Dr. P. L.

A VASARNAP IGÉJE
VAN PÁ R T FO G Ó N K

I U n 2,1-2
Fiatal segédlelkész koromban 

havonkénti rendszerességgel láto
gattam egy családot, akiket ke
gyetlenül megpróbált az élet. Egyi
ke volt azoknak a családoknak, 
akiken valóságosan átgázolt a tör
ténelem kereke, s a hajdani polgá
ri jómódból az élet árnyékos olda
lára kerültek. Mindezt tetézte 
egyetlen fiuk és reménységük hir
telen halála, melynek következté
ben az édesanya súlyosan megbe
tegedett, és mindenben félje segít
ségére és ápolására szorult.

Hát ezt a családot látogattam én 
minden hónap első hétfőjén, és 
hirdettem nekik a vigasztalás igéit; 
alkalomadtán pedig -  ha kérték -  
kiszolgáltattam nekik az úrvacso
rát. A velük vfcLpgyüttlét minden 
külső nyoi^?t®a|j és belső próba
tétel ellenére sfcm volt lehangoló, 
mert nagyon mélyhitű evangéliku
sok voltak. Példát mutattak nekem 
keresztyéni türelemből, alázatból, 
egymáshoz való ragaszkodásból és 
kereszthordozásból. Én prédikál
tam nekik, ők pedig életükkel taní
tottak engem. Történetüket még
sem csupán ezért mondom el, ha
nem mert szolgálatom legmegren- 
dítőbb úrvacsoráztatása fűződik 
személyükhöz. Agendánk rendje 
szerint éppen János leveléből való 
részt olvastam: „Ha azt m ondjuk 
nincsen bűn mibennünk magunkat 
csaljuk meg és igazság nincsen ben
nünk Ha megvalljuk bűneinket: hű 
és igaz az Isten, megbocsátja bűne
inket, és megtisztít minden gonosz
ságtól. ” Ezután következtek a gyó- 
nási kérdések és az előírt válaszok. 
De az utolsó gyónási kérdés és vá
lasz után, amely szerint: „Hiszed- 
e, hogy Isten a Krisztusért megbo
csát a megtérő bűnösnek?” -  az 
ágyhozkötött beteg asszony hirte
len felém fordult, és könnyes 
szemmel kérdezte tőlem: „Mond
ja, lelkész úr, tényleg hihetem-e, 
hogy Krisztusért megbocsát ne
kem az Isten”?

Nem tudtam azonnal válaszolni. 
Egy darabig mindnyájan megren
dültén hallgattunk. Sokkal mé
lyebb és megrendítőbb volt ez a 
kérdés, semhogy kapásból egy bib
liai citátummal válaszolhattam

AZ ATYÁNÁL

volna. Nem lett volna méltó sem a 
helyzethez, sem a lelkészi szolgá
lathoz, s főleg nem az érintett kér
dés komolyságához. Ott, abban a 
régi bútorokkal telezsúfolt kicsi 
szobában, az élettől megpróbált 
súlyos keresztet hordozó emberek 
társaságában éreztem meg elő
ször, milyen nagy dolog a bűnbo
csánat és mit jelent bűnbocsánat
ból, a Krisztusért kapott kegye
lemből élni. Az az úrvacsorái alka
lom tanított meg igazán arra, hogy 
bűneink bocsánatának ára van, és 
Krisztus engesztelő áldozatára van 
szüksége az embernek, és mi ebből 
a kegyelemből élünk mindnyájan.

Arra márijjpam emletozigmjpon- 
togaijjfr hőgPSiit is viaszoltam , 
m§rt vannak olyan esetek, amikor 
a kérdés sokkal súlyosabb, mint a 
reá adható válasz: Mert ennek a 
kérdésnek: Van-e számomra bűn
bocsánat? -  súlya van. Olyan súlya, 
amelyet csak az evangéliummal 
együtt lehet elhordozni. Azzal az 
örömhírrel, amely a vasárnap igé
je, kétségeinket oldó örömhíre: 
„ha pedig vétkezik valaki, van párt
fogónk az Atyánál: az igaz Jézus 
Krisztus”. M ert a keresztyén 
egzisztenciát két dolog fenyegeti: 
az egyik a bűn könnyelműen véte
le, a másik a gyötrő bűntudat, a 
bűnbocsánat reménye nélkül. Az 
egyik könnyelmű életmódba so
dor, a másik kétségbeesésbe ker
get. Az igazi bűnbánatot követő 
feloldozás pedig hálára indít Isten 
iránt, aki Jézusban bűnbocsánatot 
és üdvösséget szerzett nekünk. 
Ámen.

Veczán P á l

IM Á D K O ZZU N K

Ú r Jézus! K öszönjük , hogy Te elfo
gadsz  és szere tsz  m in k et, és m o st is 
közben já rsz  és könyörögsz é rtü n k . K é
rü n k , seg íts m in k e t h a rc u n k b a n  b ű n e
in k  ellen , és n e  engedd, hogy rem ény
ség In ján  ö n p u sz tító k  legyünk. Amen.

E vangélikus R ádióm isszó : 18.00-tól 
a  41 m -es rö v idhu llám on , 7355 K hz..

au g u sz tu s  26. szo m b at -  M inden  
szab ad  nekem ? — rá d ió sh itta n .

au g u sz tu s 27. v a sá rn a p  -  „M élybe, 
m égis fölfelé”  — C sepreg i B éla so ro za
ta  2.

Levelezési cím : 2142 N agy tarcsa , P f  
19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. augusztus 27.
1. Bécsikapu tér de. 9 (úrv.) Madocsai Miklós; 

de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 7. Balicza Iván; 
XU. Szilágyi E. fasor 24. de. fél 9. Hafenscher 
Károly; Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkút, n. Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Békásmegyer III. Víziorgona u. T. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, IQ. Mátyás kir. u. 
31. de. 10. Donáth László; Óbuda, UI. Dévai B. 
M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, 
IV. Leibstück Mária u. 36—38. de. 10. Blázy La
jos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Pé
ter; de. 11. (úrv.) Gáncs Aladár; du. 6. 
Zászkaliczky Péter; VII. Városligeti fasor 17. 
de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Muntag 
Andomé; Vili. 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 ihmás; IX. Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna 
u. 14. de fél 11. Fabiny Ihmás; X. Kerepesi út 
69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld XI. Bocs
kai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. 
(úrv.) Csepregi András; du. 6. Szeverényi Já
nos; &L Németvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi 
János; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 11. de. 
9; (úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Böröcz 
Émkő;.du. fél 7. dr. Széchey Béla; XIII. Kassák 
Lajos ti. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII. 
Fkangepán 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 Lász
ló; Rákospalota, XV Régifóti út 73. Nagytemp
lom de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XIV Hősök tere. de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVI. Batthyány I. u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. Prodám u. 
24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy XVII. 
Tessedik tér. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákos
csaba, XVQ. Péceli út 146. de. 9. Kósa László; 
Rákoskeresztúr, XVQ. Pesti út 111. de. fél 11. 
Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVII. Gőzön 
Gyula u. de. 11. Kósa László; Pestszentlőrinc, 
XVIII. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán;

pest, 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;

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN 

Balatonalmádi: (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4; 
Balatonfenyves: (református templom) du. 
6; Balatonföldvár; (Városháza) du. 2; 
Balatonszárszó: (Evangélikus templom) dir, 
3; Balatonszemes: (Fő u. 32.) déli 12 (né> 
met); Balatonszepezd: (evangélikus temp
lom) de. 9; Fonyód: (József u.) du. 4; Keszt
hely: de 11; Kővágóörs: (evangélikus temp
lom) de. fél 12; Mencshely: de. 11; 
Nagyvázsony: du. 2; Révfülöp: (evangélikus 
templom) de. 10; Siófok: (evangélikus temp
lom) de. fél 10. (német); de. 11. (magyar); 
Szentantalfa: de. 10.

Mátrában: Bagolyirtás, Názáret templom, 
d e .ll.

s z e n t h á r o m s á g  ü n n e p e
UTÁ NI 11. VASÁRNAPON az o ltá r te 
r í tő  színe: zöld. A dé le lő tti is ten tisz te 
le t o ltá r i igéje: M t 7 ,1 -5 ; az  igeh irde tés 
a lap igéje : U n  2 ,1 -2 .

EVANGÉLIKUS IST E N T IS Z T E L E 
T E T  közvetít a  M ag y ar R ádió  a  K os
su th  ad ó  h u llám h o sszán  au g u sz tu s  27- 
én , v a sá rn a p  de. 10.05 ó ra k o r  az  ó b u 
d a i tem plom ból. Ig é t h ird e t: B álin tné  
V arsányi V ilm a lelkész.

HAZAI ESEMENYEK
D EÁ K  T É R I

O R G O N A ZEN ÉS ÁHÍTAT 
au g u sz tu s 27-én, v a sá rn a p  18 ó rak o r

FINTA GERGELY

L isz t és Bach 
m űveket o rgonái.

Z EN É S ÁHÍTAT 
szep tem ber 3-án , 

v a sá rn a p  18 ó ra k o r 
a  D eák  té r i tem plom ban  az

ANSBACHI IFJÚ SÁ G I K ÓRUS

közrem űködésével.
M űsoron:

M onteverd i, Schein,
J . C h r Fr. Bach,

B rah m s és B ritten  kó rus- és 
kam aram űvei 

Vezényel:
R A IN ER  G O ED E

PÁLYÁZAT

Az A lberti Evangélikus Egyházköz
ség lelkészi á llásá t be kívánja tö lteni. 
E lsőso rban  olyan lelkész je len tkezését 
kérik , ak inek  a  felesége tanítónő.

A  fizetés az  átlagosnál m agasabb, a  
lakás korszerű . A  feladat: a  gyülekeze
ti szolgálat e llá tása  és az o k ta tási intéz
m ények irányítása.

Je len tkezés az E speresi H ivatalban 
(2170 A szód, Szontágh lépcső 1.) — 
szep tem ber 30-ig.

B ÜK
A b ü k i ev an g é lik u s tem p lo m b an  

hangverseny t ta r ta n a k
1995. au g u sz tu s 27-én, v a sá rn a p  es

te  7 órakor.
K ö zrem ű k ö d n ek : T á tra y  V ilm os 

K ossu th -d (jas hegedűm űvész
F ü lö p  A ttila  és Fü löp  Z su zsan n a  

operaénekesek
A lm ássy L ászló  orgonam űvész.

A M ag y ar B ö rtö n p asz to rác ió s T á r
saság  im atém ája  au g u sz tu s 27-én:

Im ád k o zzu n k  a  M écses S z e re te t
szolgálat M agyar B örtönpasztorációs 
T ársaság  K özgyűléséért, hogy a  részt
vevők egym ást is e rősítsék  vállalt szol
gálatukban.

A F ébé E v an g é lik u s  D iak o n issza  
Egyesület b u d ap esti o tth o n á b a  (1122 
M aro s u tca  25.) n ő tes tv é re k  je le n t
kezésé t várja, ak ik  h itbe li ind ítta tásbó l 
a  d iakonissza é le th iva tást választják, 
vagy d iakón iai szolgálatba szere tn én ek  
á lln i, v á lla lják  az  o tth o n  közösség i 
ren d jé t, szívesen vesznek részt idősek, 
b e te g e k  k ö z ö tt v ég zen d ő  sz e re te t-  
m unkában  és készek ado ttsága iknak  
m egfelelő  evangélikus h itbeli és egész
ségügyi képzésbe bekapcso lódni. É r 
dek lődni leh e t M adocsai M iklós lel
kész cím én: Bp. 1015 O stro m  u. 15. 
Tel.: 201-72-10.

„B oldogok az irgalm asok, m e rt ők  
irgalm asságot nyernek!” M á té  5,7.

HÁZASSÁ GK Ö TÉS 
Nagy Z o ltán  fasori segéd lelkész és 

Réz Z su zsan n a  fő iskolai h a llga tó  jú liu s 
7-én, a  fasori tem p lo m b an  házasságot 
k ö tö tt. A z esketési sze rta rtá s t B a rth a  
István és P ászto r A n ta l lelkészek  vé
gezték.

P é te r  A ttila  teo ló g ia i, h a llg a tó  és 
B enedek Agnes segédlelkész jú liu s 22- 
én  házasságukra Is ten  á ld ásá t k é rték  
B u d a p e s te n , a  zu g ló i ev an g é lik u s 
tem plom ban . A  sze rta rtá s t P é te r  Jen ő  
fancsali lelkész, a  vőlegény édesap ja  
végezte É n ek ek  3 ,1 -4  a lap ján , „...m eg
ta lá lta m , a k it te lk em b ő l sze re tek . 
M egragad tam , n em  is en g ed em  el,...” 
(4. Tv)

HALÁLOZÁS
Leszenyiczki Já n o s , a  patvarci gyü

lekezet hűséges k á n to ra  58 éves k o rá 
b an  súlyos be teg ség b en  elhunyt. 43 
évig végezte a  szo lgálato t, az  Im aház 
ép ítése  ide jén  buzgó g ondnoka  is volt a 
kis gyülekezetnek . A  szügyi anyaegy
ház n evében  T ö rö k  Ján o s k án to r, a  
csesztvei gyülekezetből P razsák  Ján o s 
kán to r, a  m o h o ra i nevében  Szvák M i
hály, p a tvarc iak  nevében  C sesznék  Pál 
gondnok  búcsúzo tt. „Jól vagyon jó  és 
hű  szolgám , kevesen  voltá l hű , sok ra  
bízlak ezu tán ...” M t 25,21.

M E G JE L E N T  
K AR NER  KÁROLY: 

M ÁTÉ EVANGÉLIUM A 
fo rd ítás és m agyarázat 

A z 1935-ben m egjelen t könyv 
re p rin t k iadása 

K ap h a tó  a D eák  té ri lelkészi 
h ivatalban.

ZALAI STVÁNI)
A  lelkészi hivatal új te le fonszám ot 

k ap o tt: (92) 384-364

Ú tm u ta tó  1996. és E vangélikus n ap 
tá r  1996. c ím ű k iad v án y u n k a t előre 
m eg ren d eln i 1995. szep tem b er 15-ig 
kell a  Sajtóosztá lyon . V árju k  a meg1 
rendeléseket.

1996-ban nyíló lu x u ssz ínvonalú  ö re 
gek o tth o n áb a , B u d ap esttő l 60 k m -re  
levő k asté ly b an , n y u gd íjasok  je le n tk e 
zését v á rju k . V allás g yakorlás s a já t k á 
p o ln án k b an  b iz to síto tt. Tel.: 189-52- 
67.

Fiatal, keresztény, középiskolai tanárnő 
két szobatiszta tacsival olcsó albérletet ke
res. Esetleg kutyáit egy szerető gazdi-jelölt
nek ajándékozná. Tel.: 260-40-46.

Telefonos, földszinti, zöldövezeti, 46 m2- 
es lakás eladó. Tfelefon: 177-4320, szombat,' 
vasárnap kivételével, 14-19 óráig.

1 szobás bútorozott kelenföldi lakás 
szeptember 1-től 1-2 diák részére kiadó. 
Ibi.: 134-35-67.

E vangélikus
É let (jcffO

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői 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.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
egész évre 3560 Ft (30 USD) 
légipostával: 4000 Ft (35 USD) 
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg é s  nem adunk vissza!
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12. VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 30 FT

A hegyen épített város (Mt 5,14)
és a gyertyatartóba tett gyertya (Mk 4,21) 

a nevelői példaadás krisztusi parancsa
Bánk József

A TARTALOMBÓL
A KERESZTYÉN HIT ÉS AZ EMBERI 

ELLENSÉGESKEDÉS

JAPÁN KÖSZÖNET A NYÍREGYHÁZI 
EVANGÉLIKUSOKNAK IS

BAJORORSZÁGI BARANGOLÁSOK
H á la a d ó  is te n tisz te le t M ezőberényben . B a lró l jo b b ra : 
K laus Riegel m ünsingen i lelkész, dr. H a rm a ti Béla püspök  
és B ácskai K áro ly  lelkész

Iskolá in k  az elm últ tanévben
Eredményes tanévet fejeztek be iskoláink júniusban. Olvasóink tájékoztatásá

ra öt kérdést tettünk fel az iskolák vezetőinek és ezeket adjuk közre egymás utáni 
számokban. Ez alkalommal általános iskoláról adunk hírt.

A z öt kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanévről.
2. Mi teszi az iskolát egyházi iskolává?
3. Mi okozott gondot vagy nehézséget a tanév folyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jellemezték a tanév munkáját?
5. Mi az iskola profilja? Hány osztály van, tagozatos oktatás folyik-e és milyen 

szakon?
(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a kérdés sorszámát tüntetjük 

fe l)

Egyházi Tagozatos Általános Iskola, Orosháza
Válaszol: J a n to s  Istvánná igazgató

1. Iskolánk fokozatosan egyházi 
iskolává alakuló, ebben az évben 
még önkormányzati intézményként 
működő általános iskola. 1996-tól 
lesz teljesen egyházi fenntartású, vi
szont az épület már 1992 óta egyházi 
tulajdonú. Ekkor indultak az első 
egyházi osztályok. Jelenleg az első 
három évfolyamon összesen 155 egy
házi tagozatos tanulónk van. A ko
rábbi években a jelentkezés alapján 
2-2 osztályt tudtunk indítani, az el
múlt tanévben hálaadó örömmel 
nyugtázhattuk a jelentkezők számá
nak növekedését, és a három első 
osztályunk indulását. Gyermekeink 
ez idáig beváltották a hozzájuk fű
zött reményeket. Neveltségükkel, ta
nulmányi eredményükkel meg va
gyunk elégedve. A 7 egyházi osztály
ban összesen 22 kitűnő tanulónk 
volt. Bukás az egyházi osztályok ta
nulói között nem fordult elő. Tanuló
inkra jellemző az egymáshoz, és a ve
lük foglalkozó felnőttekhez való sze
retetteljes ragaszkodás.

2. Iskolánk egyházi osztályaiban a 
hitbeli erkölcsi alapokra épülő neve
lési célkitűzések szerint végezzük ok
tató-nevelő munkánkat. A hittanórá
kon tanultakat felhasználjuk a taní
tási órákon úgy, hogy a tantervi kö
vetelmények maradéktalan teljesíté
sére is törekszünk. Mindenki a saját 
vallásának megfelelő hitoktatásban 
részesül. Az evangélikus gyermekek 
többségben vannak. Minden reggel 
3/4 8—8-ig osztályonként áhítatot 
tart az osztályfőnök. Nagyobb egyhá
zi ünnepeinken együtt, iskolai szer

vezéssel veszünk részt .az istentiszte
leten. Vasárnaponként az evangéli
kusok gyermek-istentiszteleten ve
hetnek részt. Tanév végén a helyi 
gyülekezet segítségével tanulói csen
desnapot szervezünk, tanév elején 
ugyancsak csendesnapon készülnek 
fel a nevelők a munkára, ahol lelki 
erősítést kapnak. Hisszük és tapasztal
juk, hogy a leírtakon túl létezik isko
lánkban egy olyan szellemiség, olyan 
lelki élet gyermekek és felnőttek kö
zött, amely nem mérhető, statisztikai
lag számba nem vehető, iskolánk egy
házi mivoltának mégis ez a meghatá
rozója. Ez az az Istentől kapott kegye
lem, melyből mindennap élünk.

3. A gondokról és nehézségekről 
nem könnyű szólni, mivel azok Isten 
segítségével rendre megoldódnak, s 
ha akadnak is, panaszkodásra nincs 
okunk. Néhány ezek közül: Mint az 
ország minden iskolája, mi is szenve
dünk a pénzhiánytól, még az iskola 
működtetése is nehézséget jelent. Az 
önkormányzat által biztosított összeg 
nem elég, így jól jön az egyház sze
rény, jóindulatú támogatása. Kö
szönjük. Jó lenne egy számítógép- 
park, mellyel egyes szerencsésebb is
kolák városunkban rendelkeznek. 
Ebben a „versenyben” bizony lema
radunk, pedig lenne rá igény. Sajátos 
helyzetünkből adódik, hogy iskolánk 
nevelői közössége évről évre válto
zik. Az egyházi nevelést felvállalni 
nem kívánók eltávoznak, s a munkát 
hitből felvállalók állnak helyükre. 
Tüdomásul kell vennünk, hogy ez az 
átalakulással együtt jár, s ezzel a tan

évvel, úgy tűnik, meg is oldódik. 
Gondként nehezedik ránk a várva 
várt jövő évi örömteli esemény is: az 
iskola átvétele egyházi fenntartásba. 
Ennek előkészítését már folyamato
san végezzük és reménykedünk. Is
ten segítsen bennünket a teljes meg
valósulásban!

4. Gyermekeinkről, a velük való 
munkálkodás örömeiről, eredmé
nyeiről már szóltam. Most néhány 
kiemelkedő esemény az elmúlt tan
évből: Egyházi kiskórusunk a megyei 
kórustalálkozón „Arany” minősítést 
kapott. A résztvevők között ők vol
tak a legfiatalabbak. Több alkalom
mal szerepeltek kiemelkedően egyé
ni rajzpályázatokkal városi és terüle
ti szinten tanulóink. Városi sportver
senyeken is bemutatkoztak már, ahol 
szépen megállták helyüket, szereplé
sük reményteljes volt. Városi biblia
ismereti vetélkedőt szervezett isko
lánk, itt harmadikosaink elsők lettek. 
-Emlékezetes és örömteli esemény 
volt az elmúlt tanévben az a tovább
képzési alkalom, amikor győri és kis
pesti pedagógus testvéreinket vendé
gül láthattuk. Szakmailag és lelkileg 
is erősítettük egymást. Ez alkalom
mal is bebizonyosodott, hogy szük
ség van a távolabb élőkkel való 
összefogásra, együttgondolkodásra 
közös jövőnk érdekében.

5. Iskolánk arculatát öt szempont 
határozza meg: Határozott hitbeli 
erkölcsi nevelés. Kiemelt anyanyelvi 
nevelés -  az osztályok többségében 
Zsolnai-féle program segítségével. 
Kiemelt szintű nyelvoktatás (angol, 
német). Kiemelt esztétikai, művésze
ti nevelés -  különös tekintettel a ze
nei nevelésre. Mindennapos testne
velés -  egészséges életmódra neve
lés. Iskolánkban az alapellátáson fe
lüli oktatás is ingyenes (nyelvi órák, 
zenei képzés, speciális matematika, 
ismerkedés a számítógéppel).

Iskolánk zavartalan működése, az 
elért eredmények köszönhetők Isten 
megsegítő kegyelmén kívül nevelő
ink hitből fakadó, lelkiismeretes, 
szeretetteljes munkájának.

A közelgő új tanévre minden ked
ves pedagógus testvérünknek Isten
től megáldott eredményes munkát 
kívánunk.

A M AGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKU M ENIKU S TANÁCSA E LN Ö K SÉG ÉN EK

NYILATKOZATA
A H . VILÁGHÁBORÚ B E FE JE Z É SÉ N E K  50 ÉVES ÉVFORDULÓ JÁN

Ö tven  esztendővel ezelő tt, szep tem b er 2 -án  é r t  véget a  n. 
V ilágháború . E  so k szo r e lfe le jte tt tö rtén e lm i esem ény a l
k a lm áv a l im ád ság o s e lm élkedésre  és felelősségteljes em lé
k ezésre  h ív ju k  egyházunk  ta g ja it  és h o n f i tá r s a in k a t

K im o n d h a ta t la n  a z  a  szen v ed és és  fa jd a lo m , re tte g é s  
é s  b á n a t ,  v é r- és k ö n n y á ld o z a t, k ifo sz to ttsá g , p u s z t ítá s  és 
m e g a lá z o ttsá g , a m e ly e t a  I I .  V ilá g h á b o rú  b o rz a lm a i a  
m a g y a r  fö ld n ek , a z  ezerév es m a g y a r  k u l tú rá n a k  és é r té k 
re n d n e k , te h á t  a  m a g y a r  n é p n e k  o k o z tak . Sem  a  b o m 
b á k , sem  a  k ü ls ő  é s  b e lső , e le m b e rte le n e d e tt in d u la to k  
n e m  v á lo g a tta k . A II .  V ilá g h á b o rú  á ld o z a to t k ö v ete lt 
m in d e n  m a g y a r  c sa lá d tó l ,  é s  v esz teség e t h o z o tt az  egész 
n e m z e t s z á m á ra .

S z e p te m b e r  m á so d ik a  h a z á n k b a n  és v ilá g m é re te k b e n  
sem  v á lh a to tt je le s  ü n n e p p é , h iszen  a  V ilág h áb o rú  ig azá
bó l n em  é r t  véget, h an e m  h ad ifo g ság o k b an , gu lág o k b an , 
e lh u rco lá so k b an , k ite lep íté sek b en , m eg to rlá so k b an , d ik ta 
tú rá k b a n , c sa lád o k , v árosok , o rszágok , n em ze tek  és k o n ti
n e n se k  m eg o sz to ttság áb an , g lobális  h id e g h á b o rú b a n  és 
helyi h á b o rú k b a n  fo ly ta tó d o tt. Az évfo rdu ló  n a p já n  is  em 
b e re k  ez re i h á b o rú k  füzében  re tteg n ek , v érezn ek  és p u sz 
tu ln a k , v a la m in t ig a z sá g ta la n sá g o k  m ia tt  szenvednek .

S zin te  m in d en  n ép  — a  bék é tlen ség  és ig azság ta lan ság  va
lam ilyen  o k án  -  J e re m iá ssa l eg yü tt k iá lth a tja : „Népem ba
ját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, 
békesség! -  de nincs békesség!” ( J e r  8,11).

A z Is te n  n é p e  a z o n b a n  n em  m o n d h a t le  a  »N agy 
Ö rö m ü n n e p ”  h ité rő l . „Szenteljétek meg az ötvenedik esz
tendőt, és hirdessetek felszabadulást az ország minden lako
sának... Orömünnep legyen az ötvenedik esztendő” (3M óz 
2 5 ,1 0 -1 1 ). Az ö rö m  fo r rá s a  n e m  a z  e lm ú lt ö tv en  év t a 
p a s z ta la ta ,  h a n e m  a z  ö rö k k év a ló  Is te n  m e g b ék é lte tő  k e
gyelm e le h e t, a m in t  a z  m e g je le n t a  K r is z tu sb a n .

A M a g y a ro rsz á g i E g y h á z a k  Ö k u m e n ik u s  Ih n á c s a  e l
n ö k ség e , a  T ö rté n e le m  U rá n a k  irg a lm á b a  a já n l ja  a. vi
lá g h á b o rú  és. a z  e lm ú lt ö tv en  e sz te n d ő  á ld o z a ta it ,  v a la 
m in t o rs z á g u n k  és  n e m z e tü n k  jö v e n d ő jé t. A  B ék esség  Fe
je d e lm e  m in d a n n y iu n k n a k  a d jo n  m eg b ék é lé s t és m eg- 
ú ju l t  é le te t, am ely b en  tü re le m m e l és s z e re te t te l tu d ju k  
e lfo g ad n i eg y m ást.

1995. sz e p te m b e r  2 -án .

D r. B ó n a  Z o ltá n  sk . D r. H a rm a t i  B é la  sk . 
fő t i tk á r  e ln ö k

TANÉVKEZDÉS ELŐTT
Még néhány nap és iskoláink

ban a nyári karbantartó, felújító 
munka zaját felváltja a gyülekező 
ifjúság zsivaja, a magyarázó taná
rok hangja és a közös éneklés dal
lama. Tanulóink most még a vaká
ció utolsó napjait élvezik, a taná
rok pedig a tanévkezdésre készül
nek, átgondolják, hogyan fogják a 
rájuk váró tananyagot beosztani, 
mi újat tudnak az ifjúságnak nyúj
tani művelt keresztyén emberré 
válásuk érdekében.

Evangélikus egyházunk nyolc is
kolájának komoly nehézségekkel 
kell 1995 őszétől szembenéznie, 
azaz az eddigi gondok tovább sú
lyosbodnak. Ä  több közül egyet ra
gadok ki.

Tanulóink mindig az éppen ak
kori társadalom közegéből jönnek 
az iskolába és többé-kevésbé an
nak szellemét hozzák magukkal. 
Iskoláink, mint a múltban, most is 
arra törekszenek, hogy a diákok a 
keresztyén erkölcsi normákat, ér
tékítéletet, életideálokat tegyék 
magukévá, ezeket szokják meg az 
iskolában, általuk formálódjanak 
felnőtté. Sajnos, az iskola légköre 
és a bennünket körülvevő világ kö
zött talán még sohasem volt akko
ra szakadék, mint napjainkban. 
Békésnek mondott országunkban 
a bűn egyre gátlástalanabb, az ön
pusztító szenvedélyek és az egy
mást pusztító kíméletlenség soha 
nem tett tönkre, vagy nem oltott ki 
ennyi életet. Milyen korszaknak 
nézünk elébe, amikor a nyers erő 
és a pénz követeli a legnagyobb 
tiszteletet, amikor az anyagi érdek 
mindenen keresztülgázol, amikor 
a legbárgyúbb ostobaság durva in
dulatokkal párosulva, a legharsá
nyabb módon tömegeket képes 
vonzani, amikor tudományos álru
hába öltöztetett régen idejétmúlt 
babonákkal eredményesen hitege
tik a rászedhetőket? Sok szép és 
hasznos tárgy, felszerelés, amely 
lakott környezetünkben életünket

tenné kellemesebbé, elpusztul 
vagy elcsúful, mert az ember- 
réválás folyamatának alsó fokoza
tán álló valamelyik egyede ezúton 
„valósította meg önmagát”. Sorol
hatnám az életünket megszomorí- 
tó, ijesztő képeket, de bárki hozzá
tehet akárhányat, elég a városok jó 
néhány pontján körülnézni, vagy a 
TV, rádió műsorait nézni, hallgat
ni. Jut-e ebben a világban hely az 
egyházi iskolának?

Eszembe ju t a Mont-Saint- 
Michel látványának élménye: a 
tengerből tör az ég felé a szikla
hegy és rajta az ember által emelt 
építmény. Amikor a dagály hullá
mai tombolnak körülötte, akkor is 
rendíthetetlen biztonsággal áll és 
templomában évszázadok óta di
csérik az Istent.

Ha nem is ilyen látványosan, de 
hasonló szilárdsággal kell iskolá
inknak is Istentől kijelölt helyükön 
állni, szigetként az elidegenedés, a 
gyűlölködés tengerében. Nyilván
való, hogy az iskola legfontosabb 
funkciója a tudás átadása, de en
nek a feladatnak a nem egyházi is
kolák is tökéletesen megfelelnek 
és ott is vigyáznak a rájuk bízottak 
emberi-erkölcsi fejlődésére. A  mi 
iskoláinkban azonban a Tízparan
csolat nem csak műveltségi kérdés, 
hanem elsősorban életünk alap
törvénye, egymás szeretete sem 
csupán az Újszövetségből ismert 
elvont fogalom, hanem életminő
ségünket meghatározó habitus. 
Igyekeznünk kell a családdal, szü
lőkkel összefogva, hogy fiataljaink 
előtt ne a ma divatos életcél lebeg
jen: a gyors meggazdagodás, lehe
tőleg minél kevesebb munkával, 
hanem igenis a munka szeretete, 
saját tudásukkal, fáradtságukkal 
megszerzett eredményeik öröme. 
Ez ugyan kevésbé népszerű, de ez
zel kapnak az iskolától nagyobb 
értéket. Azt is el kell érnünk, hogy 
tanulóinkat meggyőződésük és Is
tenhez való kötődésük gátolja a

rossz elkövetésében, akkor se te
gyék, ha éppen nem kell a vétkes
ség felfedezésétől tartaniuk. A lel
kiismeret, mint fogalom, eltűnő
ben van mindennapjaink szótárá
ból, pedig valójában nem nélkü
lözhetjük.

Ebben a tanévben ünnepli a pe
dagógus társadalom az ezeréves 
magyar iskoláztatást, amely annak 
idején a római keresztény egyház
ban és nyomasztóan pogány társa
dalmi környezetben kezdődött. 
Hol tartunk azóta? A történelem 
felidézése nélkül is elmondható, 
hogy ugyanúgy, mint a Mont- 
Saint-Michel körül, apályok és da
gályok sűrűn váltakoztak ezer év 
alatt, de egyházi iskoláink feladata 
a mai, sokkal változatosabb for
mákban megjelenő pogányság kö
zepette is ugyanaz, mint hajdan: 
erkölcsös, tudással és hittel felvér
tezett, a jóért küzdeni is tudó ke
resztyén fiatalokat felnevelni a 
nemzet számára. Talán sok egyéb 
napi gondunkba merülve néha 
megfeledkezünk nevelői munkánk 
távlati, csak évek, évtizedek múlva 
megmutatkozó céljairól. Azonban 
az ország-világ eseményei, jelensé
gei, ezeknek a diákjainknál is sok
szor tapasztalható hatása újra és 
újra rá kell ébresszen: a harcot ál
landóan megújulva, Isten segítsé
gével folytatni kell. Voltak, vannak 
és lesznek is kudarcaink, melyek
ből tanulunk és tanítványaink sike
reiből merítünk új erőt.

Most egy év következik, egyet
len kis csepp ezer év tengerében, 
de úgy kell végigszolgálni, hogy a 
jövő szempontjából nélkülözhetet
len év, és sok fiatal számára min
dent eldöntő, életfontosságú lehet. 
És nem csak a tanév egésze fontos, 
hanem benne minden nap, min
den óra és minden félperces be
szélgetés, mert mindezekből épül 
fel a nemzet jövője számára is ér
tékes ifjú ember.

Dr. V ajda Ferenc

Isten  kedves edényei
A m ezőberényi ném et gyülekezet 250 éves jub ileum a

Az alföldi települések között 
különös képet mutat Mezőberény 
városa. Három nemzetiség népe 
lakja ezt a várost.

Ä 129 éves török uralom utáni 
évtizedekben az elnéptelenedett 
település újjáéledt. Három sza
kaszban, három nemzetiség tele
pedett le. 1723-ban evangélikus 
szlovákok, 1725-ben evangélikus 
németek, 1731-ben református 
magyarok érkeztek nagy számban 
és e három alkotta a várost. Elő
ször közösen használták a szlová
kokkal a „sövényfalú” (vesszőből 
font) templomot, mely hamarosan 
kicsinek bizonyult. 1745-ben a né
metek különválva, új templom épí
tését határozták el. Első lelkészük,
Johannes R udolf Walther Frankfurt 
környékéről jött. Ezzel a ténnyel 
kezdődött 250 éve a német egyház 
élete és ennek jubileumára gyűltek 
össze itthoniak és messzire elszár
mazottak, valamint németországi 
testvérgyülekezetek (Münsingen- 
ből, Gronauból) küldöttei. A 
messzire elszármazottak kifejezés 
a második világháború utáni kite
lepítésekre emlékeztet, amikor 
alaposan megtizedelődött a német 
lakosság és gyülekezet.

Nemcsak a kitelepítés megráz
kódtatását kellett elszenvednie en
nek a gyülekezetnek. A háború 
után „málenki robotra” elsősor
ban németeket gyűjtöttek össze és 
hurcoltak el a 0060-as szovjet pa
rancs alapján az akkori Szovjet
unióba. Itt kemény munka lett osz

tályrészük, bányában dolgoztatták 
őket Szibériában -  férfiakat és nő
ket egyaránt elhurcoltak -  és bi
zony sokan ott nyugosznak most is,

Az ü nnep lő  gyülekezet 

K öh ler Ju l ia n n a  köszöntése

akik nem bírták az embertelen, 
szokatlan életmódot. Az elhurcol- 
tatás idejére, az ottmaradottakra 
és a kegyelmes szabadulásra emlé

kezteti a gyüleke
zetét egy különös 
„jelkép” az oltár 
előtt: bányászlám
pa egy alföldi gyü
lekezetben!

Többnapos ün
nepséget rendez
tek ez alkalomból, 
melyből a gyüleke
zet mellett a város 
önkormányzata is 
kivette részét. Va
sárnap reggel -  
amikor megérkez
tünk I  térzene fo
gadott a templom 
előtti téren. A 
münsingeni test
vérgyülekezet fú
vósai játszottak ko
rátokat és más fú
vóskari műveket.

Az istentisztelet
re összegyülekezet
tek száma oly nagy 
volt, hogy hangszó
rókon közvetítet
ték a templomkert
be és a térre az ese
ményeket, sőt tele
vízión is látható 
volt, ami a temp
lomban történt.

(Folytatás a
3. oldalon)
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Újra itt van a nagy csapat!
Sokukkal egész nyáron nem láttuk egymást. 
Most pedig megint együtt váijuk a kicsöngetést, 
hogy a szünetekben elmondjuk egymásnak: 
mi minden történt velünk a nyáron, 
merre jártunk, mit csináltunk, és persze azt, 
hogy kicsit már várjuk a találkozást.
S ennél a mondatnál valami furcsa, 
mégis kellemes érzés vesz rajtam erőt.
Ha hallom, hogy hiányoztam társaimnak, 
ha látom arcukon, hogy örülnek nekem.
„Ti is hiányoztatok”, -  mondom, 
s bár az élmények még elevenen élnek bennem, 
valahogy egyre távolabbról morajlik 
a nyári strandok zsivalya...

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

A  k u ty a ó l

A szomszédos kert kerítésén van egy lyuk, éppen 
akkora, hogy Olivér át tud bújni rajta. Közvetlen a 
kerítés melléit, az orgonabokrok között áll egy 
kutyaól. Évek óta üres. A szomszéd azt mondta 
Olivérnek: „Ha nem használnád szívesen játszásra -  
lebontanám.”

„Ne tessék lebontani!” kérte Olivér. Játszásra 
ugyan nem használja az ólat, inkább csak egyedül
létre. Itt nem zavarja senki, ha el akar gondolkodni. 
Jó búvóhely, ha szomorú.

A padló fából van, jó kemény, mikor Olivér ha
nyattfekszik és lábait falnak támasztja. Bizonyos dol
gokról itt jobban el tud merengeni, mint otthon, a 
puha ágyban.

Ma azonban még gondolkodni sincs kedve. Nem 
akar arra gondolni, hogy a gyerekek kinevették, csak 
azért, mert az ünnepélyen az iskolában egy kicsit 
hamisan énekelt.

Nem akar arra gondolni, hogy elfelejtette Erzsinek 
megcsinálni a fotelt a babaházba.

Nem akar azon töprengeni, hogy miért nem sikerül 
neki mostanában. Fáradtnak, kicsinynek, nyűgösnek 
érzi magát. Csak ki szeretné pihenni magát.

„Itt vagy, Jóisten?” kérdi Olivér.
„Igen, itt vagyok”, feleli a Jóisten.
„Pedig most sokkal szívesebben lennék egyedül”, 

mondja Olivér. „Egyszerűen ífrémvbírom ki, ha most 
valaki mellettem van, ha vaÍM^akar tőlem valamit, 
vagy feltart.”

„Nem tartalak fel”, mondja 9 Jóigtení^Nem zavar
lak. Pihend csak ki magad-adtíig én vigyázok a 
kutyaólra.”

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

K a k u k k t o j á s

A helyes megoldást már ismertettem, de a megfej
tők névsorával még adós voltam. A maximális pont: 
szám 6 pont volt. Három-három pontot adtam a há
rom kakukktojás, illetve a történet megtalálásáért. A 
beérkezési határidőt szigorúan vettem.

így a következő eredmény született.
6 pontos: Illés Adél (Egyházasdengeleg);
5 pontos: ifj. Bors Zoltán (Felpéc); Zalán Péter 

(Budapest);
4 pontos: Fancsali Ifjúsági kör; Papp Edit 

(Kisbabot);
3 pontos: Donáth Ferkó (Ózd); Mersva Ildikó 

(Vácegres).

H o l  v a n  m e g í r v a ?
A z itt található  betűkből egy bibliai igét olvashattok 

össze.
A  kérdés az, hogy hol van megírva m indez?

Humorzsák
Sanyika nagypapája meséli kisunokájának.
-  Tudod, kisunokám, mikor én kisfiú, voltam, azt ta

nultuk, hogy „az első ember a király”.
Másnap a hittanórán megkérdezi a tisztelendő bácsi.
-  Na, Sanyika, ki volt az első ember?
Sanyika... -  a király.
-  De Sanyika... a Biblia szerint, az első ember-pár! 
- J a ... akkor Adám király és Éva királyné!

*

Hittanórán kérdezi a tisztelendő bácsi.
-  Mit gondoltok, gyerekek... Noé miért épített bárkát? 
Karcsika jelentkezik.
-  Mert Isten megmondta neki, hogy özönvíz lesz ...és  

Noé nem tudott úszni.
*

Virágvasámap előtti hittanóra témája Jézus bevonu
lása Jeruzsálembe. A  tisztelendő bácsi felteszi a kérdést.

-  Milyen állat hátán vonult be Jézus?
-  Szamár hátán.
Mondják kórusban a gyerekek.
-  Es m i jellemző a szamárra?
A  gyerekek hallgatnak, majd Ferike jelentkezik.
-  A  szamár csökönyös... és az Istennek sem akar el

indulni.
*

A  tisztelendő úr korholja a falu mezőőrét.
-  István gazda, miért nem jár vasárnaponként temp

lomba, nem fél, hogy elkárhozik?
-  Hát félni félek, de ha én templomba mennék vasár

nap, csak ketten lennénk a tisztelendő úrral.
-  Hogyhogy?
-  Hát úgy, hogy a többi ember mind kimenne a határ

ba lopni

A gyerm ekrovat készítői s tá b já n a k  címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, G yönk, Petőfi u . 359.

„Élet jó kenyere én vagyok”
Csendes, kicsiny falu a Rába-parton, Győrtől alig 

20 km-re, Mérges.
Tálán ötven ház, száz-egynéhány lakóval, több mint 

360 éves templomával, és pár éve a parókia helyére 
épült új kis gyülekezeti épülettel. Az itt élők nagy ré
sze munkában elfáradt, idős ember.

Gyerek alig van.
A több évszázados templomfalak néma-szomorú 

csendjét június 19-26-ig boldog, Istennek tetsző 
énekszó gitárkísérettel, szívből jövő imádság töltötte 
be.

A régmúlt idők anyagyülekezetéből kicsinyre töpö
rödött evangélikus kis sereg adott otthont 45 gyermek 
és ifjúnak, Szabó András ifjú őrtállónk (aki 6 község: 
Mórichida, Árpás, Kisbabot, Bodonhely, Mérges és 
Rábaszentmihály lelkésze) szervezésében egy ifjúsági 
csendeshétnek.

A gazdag ifjú története: Jézus az élet kenyere, a vi
lág világossága, a jó pásztor, a szőlőtőke: -  kisebbek 
és nagyok együtt beszélgettek, énekeltek, vallották, 
hogy

„És eljössz énértem is a mennyből, hogy magadhoz 
emelj fö l örök, dicső Király”.

Mi, az esti áhítatra betérők, meghatódva, boldogan 
hallgattuk a lelkes kis sereget. És én, mint a falu szü

lötte, minden este újra és újra megköszöntem jó Iste
nemnek, hogy a régmúlt idők buzgó evangélikusai 
nem hiába építették a templomot, nem hiába szóltak 
Luther Márton tanai szinte a kezdettől fogva -  ennyi 
év után is világol itt az evangélium fénye!

Az oltár előtt talán éppen a gályarabságra hurcolt 
mártír lelkész, Edvy Illés Gergely lábnyomában, to
vább szól az Ige:

„A m i segítségünk az Úr nevében van, 
aki az eget és földet alkotta”

(Z so lt 124,8) .
Jó Istenem, áldd meg az öreg falakat, a harangok 

hívó szavát, hogy soha ne álljon üresen a templom!
Jó Istenem, áldd meg e kis falu lakóit, hogy minden 

évben ilyen szeretetben fogadja újra meg újra az ifjú 
nemzedéket!

Jó Istenem, áldd meg kedves lelkészünket és segí
tőtársait, hogy csendes szavára még nagyon sokan in
duljanak el a Hozzád vezető keskeny úton! Mert: 

„Aki megérti az igét, annak jó  dolga lesz, 
és boldog az, aki bízik az Úrban”

(P é ld  16,20)
„Áldott légy Istenem! Köszönöm Neked!”

P ap p  G ézáné 
K isbabot

Evangélikus kántorképzés Orosházán
Immár ötödik alkalommal szer

vezték meg az Evangélikus Kán
torképzőt Orosházán. Testvérem
mel együtt először vettem részt a 
tanfolyamon. A jelentkezés felté
tele önéletrajz és lelkészi ajánlás 
beküldése volt, amit az Evangéli
kus Igazgató-lelkészi_ Hivatalba 
kellett eljuttatni Széli Évának, aki 
a kántorképző szervezője és egy
ben az orosházi evangélikus gyüle
kezet kántora. Néhány hét múlva 
kaptunk egy értesítőt, hogy a tan
folyamra felvételt nyertünk.

Á képzés 1995. július 17-én kez
dődött és 29-én ért véget. Oroshá
zán és a környékbeli gyülekezete
ken kívül jöttek más gyülekezetek
ből is résztvevők, például Ősagárd- 
ról, Iharosberényből, Budapestről, 
Nyírszőlősről, sőt még Erdélyből 
is. A messziről jött hallgatókat a 
Táncsics Mihály Gimnázium kol
légiumában szállásolták el.

A kéthetes kurzus nyitó-isten
tisztelettel kezdődött, melyen Is
ten igéjét Széli Bulcsú lelkész hir
dette a jelenlévőknek. Az első hé
ten szintén ő szolgált a reggeli és 
esti áhítatokon, amelyek nyitottak 
voltak a gyülekezet tagjai számára 
is. Az esti alkalmakon sqrra vettük 
Bírák könyve alapján az izráeli 
nép életének legnyomorúságosabb 
eseményeit, amikor is elfordultak 
Istentől, majd Isten ellenséget kül
dött rájuk. Ok ekkor Istenhez kö
nyörögtek. Isten megszabadította 
a népet ellenségeitől és bírákat ál
lított Izrael élére, mégis elfordul
tak az Úrtól és újra kezdődött 
minden elölről.

A  keddi napon már a beosztott 
rend szerint folyt a munka. Voltak 
harmonium-, ének- és szolfézs
órák, naponta kétszer hangszeres 
gyakorlók. Az énekkari munka

minden nap 10.30-tól 12.30-ig tar
tott, öt-tízperces szünetekkel. A 
vasárnapi istentiszteleten már 
négy karénekkel szolgáltunk. A 
karvezető Horváth Enikő Sára volt. 
A prédikáció során Győri Gábor 
lelkész többek között arról beszélt, 
hogy a kántorképző lényege nem 
az, hogy 36 résztvevőből feltétle
nül mindenki kántor legyen, mert 
kántorokon kívül szükség van egy
házzenét ismerő és szerető gyüle
kezeti tagokra is.

A tanfolyam ideje alatt Oroshá
zán adott orgonakoncertet Finta 
Gergely orgonaművész. Előző nap 
időt szakított arra, hogy a kántor
képzősöknek ízelítőt adjon J. S. 
Bach egyik teljes korálpar- 
titájából. Áz elemzés célja volt rá
mutatni, hogyan fonódik össze 
Bachnál az ének szövege, az ige 
üzenete és a zene. Az orosházi ha
gyományos zenés áhítaton szolgált 
a kántorképző énekkara is, vala
mint a kamarakórus bem utatta 
Széli Éva: A  Bárány dicsérete cí
mű orgonára és kórusra írt művét.

A második héten a tanulás mel
lett a bibliaversenyre is készül

tünk. Az áhítatokat Győri János 
Sámuel tartotta. A hét végén sor 
került az ének- és bibliaverseny 
megrendezésére. Ez utóbbin az el
ső kilenc feladat elméleti kérdé
sekből állt, az utolsó pedig a dra- 
matizálás volt. Minden csapatnak 
Sámson életéből egy részt kellett 
földolgoznia, és annak alapján egy 
mai történetet eljátszani.

Szombaton az úrvacsoraosztás
sal egybekötött záró-istentisztelet 
után volt a hangszeres vizsga, amin 
a szülők is részt vehettek. Ezen a 
napon osztották ki a versenyeken 
elért eredményekért járó díjakat. 
A tanfolyamot ünnepélyes ebéd
del zártuk le.

A  két hét során hallhattunk né
hány bizonyságtételt. Szó esett ar
ról, hogy néha nem figyeltünk egy
másra, nem törődtünk egymással, 
de azért örülnék, ha az én iskolai 
osztályom is ilyen jó lenne. Én jól 
éreztem magam. Nem biztos, hogy 
kántor leszek, de jövőre is részt 
szeretnék venni a kántorképzőn.

G om bkötő  B eáta 
13 éves

S zere ted  a  tán ch áza t?  Vagy nem  is p ró b á lta d  m ég, d e  len n e  kedved  hoz
zá? U gyan, m ié rt len n él kétballábas! L eh e t, hogy szívesen k ip ró b á ln á to k  az 
ifiben  egy ilyen p ro g ram o t?  E zen  a  szem inárium on  olyan tán co k a t tan u l
hatsz, am elyeket Te is tovább  tudsz  adni.

KIÉ táncszeminárium
M indez 1995. szep tem b er 8. és 10. k ö zö tt C söm örön , az  A dy E n d re  Á l

ta lán o s Isko lában .
T hnterm ekben  alszunk, így la tice lre  és há ló zsák ra  lesz szükséged.
A  részvételi díj e lő re  lá th a tó an  1000 F t, ú tik ö ltség e t sajnos n em  tud u n k  

té ríten i. Je len tk ezésed e t a  K IÉ  iro d a  c ím ére  várjuk: 1085 B udapest, 
H oránszky  u. 26. Telefon: 267-0587.

H atá rid ő : szep tem b er 5.

M agángyónás
T  Ta valaki most megkérdezné Terka nénit, hogy ho- 

Ä J . vá megy, bizonyosan azt felelné, hogy a tisztelen
dő úrhoz megy magángyónásra.

De nem kérdezi meg senki sem.
Először azért, mert Terka néni maga elé mered me

netközben, mintha csak a járda gödreit figyelné. Úgy, 
m int akinek nehéz bánata van. A z ilyen bánatosan 
ballagó embereket senki sem szereti megszólítani, 
mert végnélküli vallomásba kezdenek és sírva fakad
nak az utcán. Erre a vidám ember is szomorúvá lesz, 
pedig inkább aranyat veszíts el, m int egy szép belső 
mosolyt.

Másodszor azért nem állítja meg senki, mert aki
nek bánata van, azt magával sodorja, viszi a bánata. 
Ha viszi, hát hadd vigye, hiszen sokszor csak így le
het megszabadulni tőle. Mert az köztudomású, hogy
ha a bánatot sokáig cipelik, néha elvész a hosszú 
úton...

Ezért m ent Terka néni úgy, hogy nem szólították 
meg. De ki is tette volna? M ozdulatlan volt az utca, 
mert nyár volt még, késői jó  meleg nyári délután, s 
aki csak tehette, kinn volt a földeken. Lustán üldö
gélő libák még lustábban keltek fe l előtte és pár lé
péssel arrébb döcögtek. Terka néni kopott fekete ru
hája s öreges lépései voltak az egyetlen utcai ese
mény.

Befordult a lelkészlak udvarára s lassított menéssel 
az iroda felé tartott. A z iroda külön épület volt, kis kü
lön épület zölddel futtatva. Szélesre nyitott ablakon át 
látni lehetett a lelkészt, egy középkorú férfiút, am int az 
íróasztal mellett ült és dolgozott.

Terka néni izgett-mozgott a széken, amely az íróasz
tal mellett állott. Kereste a kis kényelmet, hogy erőt 
gyűjtsön a mondókájához. Pár árva légy zümmögött 
az irodában.

Terka néni meg „magángyónt”.
-  Megint álmodtam az urammal -  mondta s két ke

zét elcsüggesztette összefont ujjakkal az ölében. Fejét 
is lehajtotta hozzá és nézte a két kezét. Sóhajtott is 
mélyet.

VARADY LAJOS:

-  Meg kellene csináltatni a sírkövét. -  „ Te, Terka -  
szokta mondogatni, amikor még élt -, aztán semmi 
cécó, nagy temetés, sírkő... Tartasd össze a pénzt, kell 
az unokának, hogy tanuljon. Tudjon többet, m int a 
nagyapja, ha már a fiunkat elvitte a háború nagy vi
harja..."

-  De hát az unokánk még olyan kicsi -  folytatta a 
gyónást Terka néni -, és talán az öregem mégis meg
gondolta odaát. A  Sári Pista, aki mellette fekszik a te
metőben, tetszik tudni, aki beleveszett a Tiszába, ő  is 
kapott már sírkövet. M ásik oldalán meg éppenséggel a 
komaasszonyunk fekszik, Isten nyugosztalja, annak is 
van már sírköve. Igaz, hogy csak amolyan egyszerű, de 
a kő, a z -  kő! Hallom, a bakter is csináltat a feleségé
nek, pedig... Szóval, az uram mégiscsak presbiter volt, 
meg templomatya s ma is az lenne, ha még élne. így 
hát ami jár neki, az jár... Nem a felírás m iatt m on
dom, mert ha mégis meggondolta volna a dolgot, ab
ba már nem szólna bele...

Terka néni meghúzta fejkendőjén a csomót, azután 
megint csak maga elé nézett.

-  Mert a felírást is kitaláltam már... „Itt nyugszik 
Tóth Gáspár. É lt 65 évet. Békesség poraira. Emeltette 
sírig hű hitvese, született Torkos Terka. ” E z biztosan 
tetszene neki, mert ő  igazán tudhatja, hogy kevés 
olyan asszony van, m int amilyen én voltam negyven 
éven keresztül.

Terka néni törülgette a szemét.
-  Legalább tanulhatnának belőle ezek a m ai fiata

lok, akik csak úgy összekelnek, meg ott hagyják egy
mást. Mert az én áldott jó  uram hányszor mondta, 
hogy a fiatalokat mindig tanítani kell, hogy jobbuljon 
a világ. Mert még tanulhatnának tőlünk, hogyan kell 
dolgozni, meg egymást megbecsülni... Biztosan meg
gondolta már a sírkövet és azt mondaná nekem: „Te, 
Terka, én mégis meggondoltam! Elkorhad a fakereszt,

de a sírkő megmarad és hadd találjanak rá később is, 
az unokánk gyerekei is tudják meg, hogy ki volt az 
ősük, a Tóth Gáspár, meg a felesége, született Torkos 
Terka. Mert, akit elfelejtenek, az az igazi halott... Csak 
csináltasd meg, Terka, és ha kicsit drága is, hiszen tu
dom, hogy m ost minden m ásként van, m int am ikor 
még éltem, csak te ne sajnáld a pénzt, pláne, ha m ár 
meg is van, és legyen kicsit nagyobb, m int a Sári Pis
táé meg a komámasszonyé. Ne felejtsd el, Terka, hogy 
presbiter voltam, meg templomatya egy egész éven át, 
és milyen tiszta volt akkor a templom, meg az oltárte- 
rítők is, mert m indig te mostad és te vasaltad, Terka, 
és az úgyis nézett ki... ”

Terka néni m ost már a zsebkendőjét is előkereste 
ruhája ráncai közül.

-  A m ikor az öregem megjelenik álmomban, m indig 
kér valamit, ha nem is mondja. Hiszen értem én neki 
még a szeme pillantását is, megszokhattam negyven 
év alatt. Csak elém áll álmomban és húzogatja a ba
juszát jobbra is, balra is, és én már értem, m it akar... 
így volt a m últ ősszel is. Tetszik emlékezni, tisztelendő 
úr, rögtön hoztam is az oltárra két szál gyertyát, k i is 
tetszett hirdetni az istentiszteleten, hogy „ Tóth Gáspár 
emlékére az oltárra adományozta szeretettel hitvese, 
Torkos Terka”. -  Persze sokkal szebben tetszett m on
dani, de én ehhez m ár tudatlan vagyok és ez a lényeg. 
Templom után jö tt a m ostani kurátor is hozzám  és 
mondta: „Terka, ezt jó l csináltad” -  és én sírtam a 
templom előtt és sírtak m ások is, persze az asszonyok, 
akiknek még él a férjük... Utána sokáig nem jö tt az 
uram, tehát megértettem, m it akart.

- É s  -  folytatta Terka néni -  januárban is így volt, 
am ikor Gáspár napja volt. A kkor volt itt az a fiatal, 
akiből még papáé lehet és gyűjtött. Adtam  is 50 forin 
tot. A zt is kifétszett hirdetni: „ Tóth Gáspár emlékére, 
pévnapja alkalmából, adományozta neje, született

Torkos Terka. ” Olyan szépen prédikált az a fiatal, s 
m indjárt gondoltam, lehet még az én unokám  is pap. 
M ost meg, am int megláttam álm omban és húzta a 
bajuszát, szinte hallottam : „Csak csináltasd meg, Ter
ka, meggondoltam a dolgot.” H át megcsináltatom, 
tisztelendő úr, talán nem lesz olyan drága, ha arany 
betűkkel lesz rajta m inden szó és akkor m ajd megké
rem a tisztelendő urat, hogyha éppen akkor ráér és 
nincs m ás dolga, jöjjön k i a temetőbe felavatni...

A kkor szólalt meg a pásztor is.
-  É s mikorra gondolja, Terka néni?
Terka néni élénk lett, m ozgott a széken, m int aki 

m ost megértő társra talált.
-  H át úgy gondoltam, hogy jövő  év tavaszán, am i

kor együtt lesz a pénz, s aztán hadd nyugodjék a fér
jem  a sírban, és úgy legyen, am int ő  akarja.

-Ja,  úgy... Hiszen akkor még beszélhetünk arról ké
sőbb is.

-  M ajd még beszélhetünk, az igaz, de azért jó, ha 
m ár tudja...

így szólt Terka néni. Lesim ította a ruháját, köszönt 
és elment.

A lig került k i az utcára, szembe jö tt Javomyikné, 
ugyancsak özvegyasszony. -  H ol jártál, Terka? -  s 
megálltak egy pillanatra.

-  Itt voltam a tisztelendő úrnál nagy bánatommal -  
mondta. M ár megint az urammal álmodtam s meg
kérdeztem, hogy m it is jelenthet az álom. Mert, ha ál
m om ban látom, m indig kér valamit. Hanem a tiszte
lendő úr megvigasztalt. Arany szája van, mindig is 
mondtam, meg az uram is, és m ost is milyen szépen 
beszélt hozzám  és nem vetette meg panaszaimat. Mert 
beszélni, azt tud a m i papunk, szeretik is érte a népek. 
És nem  úgy, m int más, aki csak hallgat, hallgat, m int
ha nem is értené. Nem, ő  elm ond m indent töviről he
gyire, hogy így, meg úgy, s am ikor az ember eljön tőle, 
m indig könnyebb a szíve...

És Terka néni m ár m ent is tovább apró, sietős lépé
sekkel.

Hanem a bánatát elvesztette az úton...
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A KERESZTYEN HIT ES AZ EMBERI 
ELLENSÉGESKEDÉS

Dr. H arm ati Béla püspök, a M agyarországi Egyházak Ö kum enikus Tanácsa elnökének  igehirde
tése K ecskem éten, a reform átus tem plom ban tartott Ö kum enikus K onferencia m egnyitó isten-

tiszteletén , 1995. augusztus 21-én.

Isten kedves edényei

Máté evangéliuma 5, 43-48: Jézus m ondta: „Hallottátok, 
hogy m egm ondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellensé
gedet. É n  ped ig  azt m o n d o m  nektek: Szeressétek ellenségeite
ket és im á d ko zza to k  azokért, a k ik  ü ldöznek titeket, hogy le
gyetek m ennyei A tyá to kn a k  fia i, aki fe lh o zza  napját gono
szokra és jó kra  és esőt ad  igazaknak és ham isaknak. M ert ha  
a zo ka t szeretitek, a k ik  titeket szeretnek, m i a  ju ta lm a to k?  
N em  ugyanezt teszik-e a vám szedők is? É s ha  csak a tyátok  
fia it köszöntitek, m ennyivel tesztek többet m ásokná l?  N em  
ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, 
m in t ahogy m ennyei A tyá to k  tökéletes. ”

„Közöttetek ne így legyen!”
Kedves Testvéreim!
Eljöttünk, hogy elmondjuk egymásnak és a körü

löttünk élő világnak: a keresztyén hit nem magánügy.
Ökumenikus konferenciát kezdünk, Európa szá

mos országából, sőt a tengeren túlról, más földrészek
ről is protestánsok, katolikusok és ortodoxok vagyunk 
együtt, hogy figyeljünk Jézus szavára. Egy másik 
evangéliumi igével így foglalom össze: „Közöttetek ne 
így legyen!”

Azaz ne úgy legyen, ahogyan a régieknek megmon
datott: „szeresd felebarátodat és gyűlöld ellensége
det...” Jézus Krisztus küldetése teljes hatalmával, is
teni megbízása ígéretes teljességével túllépett az 
Ószövetség hagyományos keretein és meghirdette az 
újszövetségi etikát: „Én pedig azt mondom nektek: sze
ressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik 
üldöznek titeket... ”

Nem magánügy tehát a keresztyén hit, nem magán
ügy a vallás! Következmények, magatartási formák, 
erkölcsi tanítás, bizonyos fajta gondolkodás, mentali
tás kell, hogy következzenek hitünkből. Ahogyan 
mondani szoktuk, a hitnek, Istenben való bizalmunk
nak, hozzá fűződő szeretetünknek gyümölcsöket kell 
teremnie hétköznapi életünkben az ige, az imádság, a 
liturgia, az istentisztelet keretein túl.

Szomorú tény volt Jézus számára a megtapasztalt 
emberi gyűlölet. Vaskos valóság közöttünk is. Emlé
kezzünk arra, hogy ma a nemzetközi statisztika sze
rint mintegy negyven olyan háború dúl a világon, 
amelyek legtöbbjét nem is előzte meg szabályos had
üzenet. Nemcsak arra gondolok, hogy a volt Jugoszlá
via területén, innen tőlünk alig száz-kétszáz kilomé
terre ebben az órában is fegyverek dörögnek, embe
rek halnak meg, családok menekülnek és nem tudják, 
miért és meddig. Gyűlöletes ellenségként állnak 
szemben népek, nemzetiségek, törzsek, csoportok 
egymással. Sohasem volt még a világon ennyi mene
kült, mint éppen most. Mindebben pedig az a legfélel
metesebb, hogy az emberi gyűlölet a maga igazolásá
ra vallási indoklást is keres. Konfliktusok mellett és 
mögött ott található az a gondolkodás, amit a példá
zatbeli farizeus testesített meg: „Isten, hálát adok ne
ked, hogy nem vagyok olyan, m int a többi ember... ” (Lk 
18,11), azaz magát önértékelésben mások fölé emel
te.

„Közöttetek ne így legyen!” -  ez most először hoz
zánk, keresztyénekhez, egyházakhoz szól. Micsoda 
vallásháborúk vannak mögöttünk, gondoljunk csak 
történelmünkre! Ha a mai ökumenikus kapcsolatok
ra nézünk, meg kell állapítanunk, még nem minden 
ellenszenvet sikerült legyőznünk. Ünnepeljük ugyan 
együtt Magyarországon gyülekezeteinkben minden 
esztendő januárjában az ökumenikus imahetet, sokfe
lé tartanak közös alkalmakat, istentiszteleteket, de 
emlékezzünk azokra a hangokra, amelyek talán nem 
erősödnek, de újra és újra előjönnek: Mi lesz velünk, 
ha még „ezekhez” is elmegyünk, ha még „ezekkel” is 
együtt imádkozunk?”

„Közöttetek ne így legyen!” -  Jézus szava szól egyhá
zainkon túl népünknek, az ún. Keresztyén Európá

nak, a világnak. A vallás, a hit nem magánügy, hanem 
közügy.

Ne értse senki sem félre! Nem arról van szó, hogy 
ellene vagyok a személyes, az egyéni kegyességnek. 
Nem helyettesíthető semmi mással a csöndes szoba 
imádsága, a fejünk gondolkodó hite, az ige tanulmá
nyozása, életünk személyes bizalma. A keresztyén hit 
azonban Jézus szerint nem magánügy, hanem arra is 
hivatott, hogy megtörje a gyűlölet ördögi körforgását 
a társadalomban, ahol a gonosz, az ellenségeskedés 
hasonlót szül. „Szeressétek ellenségeiteket és imádkoz
zatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek men
nyei Atyátok fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jók
ra és esőt ad igazaknak és hamisaknak... ” Nem a na
gyobb hatalom, nem az erőszak, nem a háború vagy a 
büntetés teremt emberi, humánus viszonyokat és kör
nyezetet, hanem a szeretet, ahogyan erre Mesterünk 
példát hagyott.

Az istenit és az emberit, humánumot a teológia 
gyakran szétválasztja, holott Jézusban ez a kettő 
együtt jelent meg. Benne láthatjuk meg Isten képét, 
akaratát, tökéletességét és az a feladatunk, hogy töké
letesek legyünk, mint ahogy mennyei Atyánk tökéle
tes. Itt Jézus szavában ez a tökéletesség nem bűnte- 
lenséget vagy teljes hibátlanságot jelent, hanem azt az 
állapotot, amikor az ember beavatott Isten titkaiba és 
az apostol szerint „Ha valaki Krisztusban van, új te
remtés az, a régi elmúlt és íme, új jö tt létre” (2 Kor 
5,17).

Ritka ökumenikus alkalom a mai, protestánsok és 
katolikusok, ortodoxok vagyunk együtt és tanácskoz
ni készülünk keresztyén hitünk és az emberi ellensé
geskedés összefüggéseiről. Álljunk meg most Isten 
színe előtt és nézzünk magunkba, magyarok, romá
nok, szlovákok, szerbek, horvátok, oroszok, németek, 
amerikaiak, japánok, ötven évvel a második világhá
ború befejezése után és néhány évvel a világ kelet-' 
nyugati szembeállása megszűntével. Ki-ki maga isme
ri legjobban a helyzetet otthon, országában, népe és 
egyháza összefüggésében, milyen nemzetiségi, vallási, 
háborús feszültségek adódnak. Nem hiteles az a ke- 
resztyénség, amelyik a maga körén belül nem tud túl
lépni azon a megszokott emberi tradíción, hogy szere
ti, akik őt is szeretik és gyűlöli ellenségeit. Pedig 
mennyi .missziói feladat adódik! Hiszen országunk, 
Európa és a világ népei ott térdelnek az aranyborjú 
vagy az élvezet oltárai előtt. Eltűnt ugyan országunk
ból a hivatalos dialektikus materializmus, de megma
radt és tömegeket hódít a praktikus materializmus, a 
gyakorlati anyagelvűség, minden a pénz és az, amit 
birtokolhatok.

Kérdezhetné azt is valaki, vajon tudunk-e tökéle
tes országot és társadalm at építeni? Vagy esetleg 
tökéletes egyhazakat, tökéletes ökumenét? Arra 
nézve nincs jézusi ígéretünk, hogy már itt a földön 
jön el az Isten országa. Az azonban bizonyos, hogy 
lehet a jelenleginél egy kevésbé rosszat létrehoz
nunk.

Az egyháztörténet híres személyisége, a 754-ben 
meghalt Bonifatius, misszionárius, egyházvezető, teo
lógus mondta egyszer: „Non est reliquenda séd 
regenda!” -  azaz: veszélyes vizeken nem otthagyni 
kell a hajót, hanem kormányozni!

Ma veszélyes vizeken járunk, ez a század 
Szarajevóval kezdődött és úgy látszik, ezzel is fejező
dik be. A gyűlölet és ellenségeskedés nem csitul a né
pek között. „Közöttetek ne így legyen!” -  szól hozzánk 
a jézusi ige. Hogyan és merre kell kormányozni az 
egyházak hajóját, erről szeretnénk kecskeméti öku
menikus konferenciánkon tanácskozni. Adja Isten, 
hogy bennünk, közöttünk és általunk megvalósuljon 
valami abból a szeretetből, amire Jézus elhívott. 
Ámen.

(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Harmati Béla püspök a va

sárnap igehirdetési alapigéjét vet
te alapul két nyelven elhangzott 
igehirdetéséhez. 2Tim 2,19-21 
alapján „Isten kedves edényei ”-ről 
szólt. Megemlítette a gyülekezet 
.utolsó évtizedeinek igen nehéz 
szenvedéseit, a háborút, hadifog
ságot, kitelepítést és elhurcolást, 
majd arra hívta fel a gyülekezetét, 
hogy most a hála fakadjon a szí
vekben. Van miért hálát adni!

Mi az, ami összetart? -  tette fel 
a kérdést. Közös nyelv, közös tör
ténelem, közös filozófia, közös fej
lődés vagy közös identitás? Nem! 
Isten szilárd alapja tart össze: ismeri 
övéit! A közös hit, közös erkölcsi- 
ség, közös áldozat -  Jézus Krisz
tus áldozata az alap. Akik erre 
épültek, azoknak szól a felszólítás: 
Hagyja el a gonoszt, aki az Úr nevét 
vallja! Sokféle edény között a gyü
lekezet, a keresztyén legyen a jó
nak, á tisztaságnak edénye. Erre 
ma különösen szükség van a csa
ládban, mert sok az agresszivitás, a 
lelki elsivárosodás, a társadalom
ban és a népek között -  gondol
junk csak a tőlünk délre zajló ese
ményekre. Legyen a keresztyén 
nép Isten kedves edénye!

Az istentiszteleten mutatta be a 
püspök a gyülekezetben most szol
gálatát kezdő segédlelkész házas
párt: Bácskai Károlyt és feleségét 
Vári Krisztinát. Ugyanakkor mond
tak köszönetét Köhler Julianna 
gyülekezeti munkatársnak, aki há
rom éven át, de még annak előtte 
is, vállalta a gyülekezeti szolgála-

K oszorúzáshoz vonul a  gyülekezet

A m ünsingeni fúvószenekar

tot. Schön Mihály felügyelő méltat
ta szolgálatát és köszönte meg a gyü
lekezet nevében munkáját. Köszön
tötte a testvérgyülekezetet Klaus 
Riegel münsingeni lelkész is, aki a

küldöttség élén jött 
el együtt ünnepelni. 
Jézusban van ígé
retes jövendőnk és 
reméljük általa erő
södik a kapcsolat is. 
Táborszky László 
esperes az egyház
megye nevében 
mondott köszöne
tét és áldást az ün
neplőknek.

Az istentisztele
tet követően együtt 
vonultak fel a hősi 
emlékműhöz, ahol 
a fúvószene kísére
tével megkoszorúz
ták az emlékoszlo
pot, leróva kegyele
tüket és emlékezé
süket a katonák és 
polgári lakosok em
léke előtt, akiknek 
névsora már ott van 
bevésve az emlék
műbe.

Egy monográfi
ában, melyet egy 
volt kántortanító
juk fia, Bartóki Jó
zsef állított össze, 
olvastam ezt a
mondatot: ....az
újratelepült község 
három népi közös
sége között 250 éves 

együttélésük során felmerülő nemze
tiségi ellentéteket nem mutat ki a 
helytörténeti kutatás. ” Jó, hogy így 
volt, így is maradjon ezután is.

Tóth-Szöllős Mihály

Japán köszönet a nyíregyházi 
evangélikusoknak is

„Tisztelt nyíregyházi egybegyűltek! Mély 
megindulással mondunk köszönetét, hogy a 
mai napon a hirosimai atomtámadás emlékére 
egybegyűltek. Az idén éppen 50 éve, hogy Hi
rosimára ledobták az atombombát Mi is Ja
pánban sokféle alkalommal és sokféle formá
ban emlékezéseket tartunk. Az, amikor hírét 
vettük, hogy a távoli Magyarországon, Nyíregy
házán is Hirosimáért mondtak ünnepi fohászt 
igazán szívből meghatott bennünket

A Japán-Magyar Baráti Társaság kórus
kapcsolatok szekciója ezúttal a Cantemus 
Gyermekkórust-(a nyíregyházi evangélikus 
elemi iskola kórusa) másodszor hívta meg 
Japánba 1992 óta.

Június 25-től 30 hangversenyből álló kör
úton az előzőnél is sokkal nagyobb, kirobba- 
nóbb sikerrel szerepelt a kórus. Különösebb 
a június 19-én a tokióbeli Casals Hallban. Itt

A nyíregyházi evangélikus iskola  épülete

hallgatta meg őket Takamadomiya herceg, 
aki már novemberben Budapesten is találko
zott a lányokkal. Ezúttal egyenként köszön
tötte őket Tokióban és kezet fogott velük. 
Ezt az eseményt -  amely a japán emberek 
körében nagy sikert aratott -  a televízió is 
közvetítette.

Ha arra gondolunk, hogy Önök most Hi
rosimáért gyűltek össze, bármilyen távol is 
vagyunk, bármennyire is más nyelvet beszé
lünk, Nyíregyháza számunkra egy nagyon 
közeli, meghitt barátságról tanúságot tevő 
város, s ezt mi szívből átéljük a távoli és egy
ben közeli Japánból a Pro Musicával és a 
Cantenussal egyformán kedvelt és szeretett 
Banchieri együttessel együtt. A Hirosimáért 
rendezett ünnepi ülést szívből köszönjük.

Japán-Magyar Baráti Társaság Kóruskap
csolatok Szekciója.”

O R G O N A S SZ IM PÓ Z IU M  -  
SZEG ED

A Magyar Egyházzenei Társaság orgo- 
nás tagozata ez év október 10-21-én (pén- 
teken-szombaton) Szegeden és környékén 
orgonás napokat rendez. A pénteki prog
ramban szerepel az alsóvárosi ferences 
templom, a Kálvin téri református temp
lom, a Dóm és a kiskundorozsmai temp
lom orgonájának megtekintése. Délután 
a résztvevők Ursula Philippi nagyszebeni 
orgonaművész, a kolozsvári Zeneművé
szeti Főiskola professzorának ném et 
nyelvű előadását hallgatják meg (tolmá
csolással). A napot Ursula Philippi 
beli hangversenye, m ajd-az evangélikus- 
gyülekezetnél tartott fogadás zárja. A  
hangverseny bevételét a dóm tornyainak ta
tarozására fordítják!

Részvételi díj: 500,- Ft (a Társaság 
tagjainak 300,- Ft), amelyben az orgona
est belépődíja és a vacsora is benne fog
laltatik. A  pénteki közös ebéd (SZOTE- 
ebédlő) várható ára 150,- Ft/fő, a többi 
étkezés egyéni igények szerint történik. 
Szállás két ill. háromágyas, fürdőszobás 
(zuhanyzós) szobákban, ára 1350,- Ft 
vagy 650,- Ft/fő. A  szombati személygép
kocsis dél-alföldi körutazás költsége kb. 5 
Ft/km (összesen kb. 750, -  Ft/fő). Kérem 
autós tagtársaimat, jelezzék, ha gépkocsi
val érkeznek; és hogy abban hány fő szá
mára tudnak még helyet biztosítani.

Jelentkezés (a szálláskatcgória megje
lölésével) 1995. szeptember 10-ig az aláb
bi címen: Sanda István Dániel 6724 Sze
ged Kossuth L. sgt. 43.11/12. tel.: 62/318- 
906.

Már am ikor átlépjük az osztrák-ném et államha
tárt, meglepődve látjuk a határt jelző  nagy táb

lán a feliratot: „Freistaat Bayern ”. S csak mögötte áll 
egy m ásik hatalmas tábla, kék mezőben, körös-körül 
az EU-tagságot jelző  12 csillaggal: „Deutschland”.

Utunk célja a M ünchentől száz km -re nyugatra fe k 
vő, bájos városka: Kaufbeuren. Ebben a mintegy 44 
ezer lakosú városban rendezik meg im m ár 500 (!) év 
óta, m inden esztendő július hó közepén, a több napig 
tartó ünnepségsorozatot, az ún. Tänzelfest-et, annak 
emlékére, hogy I. M aximilian bajor császár a X V  szá
zadban nem kevesebb, m int 14 alkalom m al látogatott 
el ide. A z idei ünnepségeket megtisztelte jelenlétével 
Edm und Stoiber bajor miniszterelnök is M ünchenből.

A  díszes történelmi felvonulást megelőző két estén, 
péntek és szom bat este, hajnalig tartó vigasságok kö
zepette, a régi városrészben, az A ltstadt-ban  
„Historisches Lagerleben” (történelmi tábori élet) 
eleveníti fe l a város középkori életét. A z utcákon kö
zépkori iparos- és kereskedő céhek m utatják be árui
kat, utcaszínházak szórakoztatják a város lakóit és a 
sok ezer látogatót, akik nem  csak Németország távoli 
vidékeiről (pl. Mecklenburgból, Berlinből), hanem  
Olaszországból, Angliából és Magyarországról érkez
tek.

O lvasóinknak azonban itt m ost az egyházi-egyház- 
történeti vonatkozású élményeinkről szeretnék beszá
molni. A m i számunkra meglepő volt, hogy a katolikus 
többségű Bajorországban, különösen a színtiszta ka
tolikus Allgäu tartományban: ebben a városban, él 
egy nyolc és fé l ezres lélekszámú evangélikus gyüleke
zet is. Hatalmas szép temploma a város főutcáján 
m ár messziről kimagaslik, s felhívja magára a figyel
met. O ttlétünkkor a „Szentháromság” evangélikus 
templom kapuján éppen plakát adja tudtul, hogy ki
állítás nyílt a gyülekezeti teremben „450 éves az Ágos
tai Hitvallás Kaufbeurenben” címmel.

A  m ásik találkozásunk az evangélikussággal kuli
náris jellegű volt. A z em lített „Lagerlebe” helyi spe
cialitásaként hirdették, a Bockwurst és egyéb finom sá-

BA JO R O R SZA G I BARANG O LÁSO K

Vidám nyári ünnep -  egyháztörténeti emlékeztetővel
gok mellett, a „Luther-Eier”-t vagyis a Luther-tojást, 
melynek hivatalos neveként azonban az étlapokon a 
„Lutherischer Eierhaber” szerepelt. E zt az utcákon 
m indenütt kínálták a középkori öltözékbe bújt férfiak 
és asszonyok, akik frissen készítették el az ételt. A m i 
nem más, m int tojásrántotta, beleaprított kolbásszal. 
Kérdésemre, hogy miért éppen Lutherről nevezték el, 
azt a választ kaptam, hogy ez a városba a reformáció 
korában betelepült lutheránusok kedvenc eledele volt, 
s az egész város lakossága megkedvelte. Nos, m i is 
megkóstoltuk, ízlett is, de ezt itthon is f i  szoktuk készí
teni, ezért nem tekintjük ném et avagy evangélikus étel
különlegességnek.

Arra viszont jó  volt a „Luther-tojás”, hogy felfokoz
za kíváncsiságomat a városka reformáció-korabeli 
történelme iránt, s néhány napos itt-tartózkodásunk 
alatt igyekeztem m inél többet megtudni az itteni evan- 
gélikusság m últjáról is.

E nnek során megtudtam, hogy a reformáció -  az ő  
megfogalmazásuk szerint az „evangélikus mozga
lom ” m ár 1520-1525 között eljutott ide is -  és m i
ként a többi ném et birodalmi városban -  itt is spon
tán népm ozgalomként bontakozott ki. A m i azt jelen
tette, hogy nem felülről, a kegyuraktól vagy a városi 
vezetéstől indult ki a kezdeményezés és támogatás, 
hanem alulról, a különböző céhek, iparosok és keres
kedők, a városi polgárság tűzte zászlajára. Épp ezért 
nem  válhatott a reformáció itt forradalm i tömegmoz
galommá sem, s a ném et parasztháború sem találha
tott termékeny talajra. De az itteni lutheránusok m en
tesek maradtak a zwingliánus és kálvinista befolyástól 
is. A z úrvacsorát m ár 1539-ben két szín alatt vették. 
A z Ágostai Hitvallást 1545-ben fogadták el.

Később, a 30 éves háború idején aztán sok szenve
dés zúdult az evangélikusságra. 1632-ben -  a lützeni

győztes csata évében -  szám űzték őket a városból, 
mert egy év alatt ötször (!) cserélt gazdát Kaufbeuren: 
hol a császáriak, hol a svédek foglalták el. A  harcok
ban felégették a házakat, s közben kitört a pestisjár
vány is, mely még inkább megtizedelte az amúgy is 
megfogyatkozott lakosságot. így aztán a 30 éves hábo
rút csak a lakók 25 százaléka élte túl. A  westfáliai bé
két követően, 1648 után nyugalmasabb idők köszön
töttek a számkivetettségből közben visszatérő evangé
likusokra.

De térjünk még vissza egy kicsit a reformáció kez
deteire. A z  evangélikus hitet elfogadó lakosság érde
kes hagyományt honosított meg a városban. Elhatá
rozták, hogy I. Maximilián császár többszöri ideláto- 
gatásáról minden esztendőben többnapos vidám nyá
ri ünnepségen em lékeznek meg, mégpedig úgy, hogy a 
császári látogatást a helybeli iskolásgyermekek eleve
nítik fel.

S ez a hagyomány él ma is, 500 év múltával, s csak 
annyiban változott, hogy valláskülönbség nélkül, az 
összes iskolásgyermek -  és szüleik, tanáraik -  ünne
pévé szélesedett. így minden év nyarán korhű jelm e
zekbe öltöztetett iskolások idézik fe l a városka fé l év
század előtti nagy ünnepét.

S  hogy ném i fogalm unk legyen az ünnep méreteiről: 
1600 (!) iskolás (és óvodás) gyerek, 120 paripa, 28 
ünnepi díszbe öltöztetett kocsi -  köztük sok négyes- és 
hatosfogat is -  és számtalan zenész csoport, valamint 
az összes céhek képviselői láthatók a két és fé l óra 
hosszat tartó felvonuláson.

S  az ünnepi felvonulás közben újabb meglepetés 
ért! A  hangosbemondó, m iközben bekonferálja a fe l
vonuló csoportokat, a következőképpen kommentálja 
az érkező csapatot: „Számkivetett salzburgi evangéli
kusok érkeznek városunkba. ” S látom, hogy valóban,

olyan szegény menekült-félék jönnek kezükben vizes
korsóval, hátukon kis batyuval, némelyek maguk húz
ta kordéllyal.

Ez a bekonferált és színre lépő kis sereg azért hatott 
rám az újdonság erejével, mivel eddigi egyháztörténe
ti tanulmányaink szerint, a szülőföldjükről hitük m i
att elüldözött salzburgiak porosz földön kaptak mene
déket. (Ezeket a salzburgi érsek rendelete tette földön
futóvá, mely szerint a földnélkülieknek nyolc napon 
belül, a házzal és földtulajdonnal rendelkezőknek 1-3 
hónapon belül kellett elhagyniuk lakóhelyüket, s vala
mennyien Frigyes Vilmos 'porosz királytól kértek és 
kaptak letelepedést, s ott leltek új hazára.)

Nos, itt tudhattuk meg, hogy a földönfutók egy ré
sze m ár az elhagyott otthonuk közelében új hazát ta
lált. Egy részük ugyanis néni északnak hanem nyu
gatnak vette az irányt, s a kaufbeureniek fogadták be 
őket. Eszerint télvíz idején, 1731. december 28-án 
mintegy 800-900 evangélikus férfi, nő és gyermek ét
kezett ázva-fázva Kaufbeuren városába, akiket gróf 
Leopold von Firmian salzburgi érsek utasított ki a fe 
jedelemsége területéről. S  ezek a hitük miatti számki
vetettek növelték a 30 éves háborúban megfogyatko
zott kaufbeureni hittestvéreik szám át S velük nem 
csak lélekszámban gyarapodtak hanem hitben, hű
ségben és állhatatosságban is. A kik  inkább hazát cse
réltek de hitüket nem adták fel.

Ezt a Kaufbeurenben befogadott első csoportot az
tán három nap múlva, 1731. december 31-én még na
gyobb menekültáradat követte Salzburgból, de az ő 
számukra itt már nem ju tott hely. Viszont a kauf
beureniek irgalmas lelkületét mutatja, hogy ajánlá
sukkal m entek tovább, s a közeli Kempten, valamint 
Memmingen és Augsburg városa fogadta be őket.

Hálát adunk Istennek hogy ez a bajor földön tett 
néhány napos látogatásunk áldássá vált, s egyháztör
téneti ismereteinket is gyarapította, német hittestvé
reinkkel való kapcsolatainkat is erősítette.

Szerdahelyi Pál
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N A P R Ó L  N A P R A A A SA R N A P IGEJE
A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő 

mécsest nem oltja el. Ézs 42,3

VASÁRNAP Akiről Isten ezt eleve elrendelte, 
azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is 
igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is 
dicsőítette. Róm 8,30 (Ezs 49,3; Mk 7,31-37; 
ApCsel 9;l-20; Zsolt 71). Isten szól hozzánk, tehát 
el is hívott bennünket, mégha ezt nem is vesszük 
mindig észre. Ez ad erőt örömünkben, bánatunk
ban, a jólétben s a nyomorúságban egyaránt.

HÉTFŐ Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, 
félelemmel és nagy örömmel, és íme Jézus szembe 
jött velük, és ezt mondta: Ne féljetek! Mt 28,8-10 
(Mk 8,22-26; Mt 13,24-30. 36-43). Állítólag 365- 
ször szerepel a Bibliában: „Ne féljetek!”, illetve „Ne 
félj!” Miért? Mert Jézus veled van.

KEDD Jézus így szólt: „Szánakozom a sokaságon, 
mert nincs mit enniük; éhesen pedig nem akarom 
őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton.” Mt 
15,32 (Hós 13,5; ApCsel 14,8-18; Mt 13,31-35). Ha 
Jézus ellátta az őt követőket testi táplálékkal 
„nehogy kidőljenek az úton”, akkor nem engedi 
meg azt sem, hogy lelki életünk teljesen tönkremen
jen, ha Rá figyelünk.

SZERDA A szeretetben nincs félem, sőt a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelem
mel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a 
szeretetben. ÍJn 4,18 (lMóz 3,9-10; ApCsel 3,1-10; 
Mt 13,44-46), Tud valaki rosszat tenni annak, akit 
szeret? Jézus szeret bennünket. Ha hajlandóak 
vagyunk ezt a szeretetet mindig észrevenni, és ha 
hagyjuk hogy átjárja szívünket, akkor eltávozik 
belőle minden félelem, hiszen akkor csak azt látjuk, 
ami igazán lényeges, az O szeretetét és hatalmát. 
Minden más eltörpül ezek mellett.

CSÜTÖRTÖK Az apa ezt mondta szolgáinak: 
Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, 
húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára! Azután 
hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le! Együnk és 
vigadjunk! Lk 15,22-23 (Zsolt 30,12; ApCsel
9.27- 34; Mt 13,47-52). Van úgy, hogy nem valljuk 
be bűneinket. Vagy nem veszünk róluk tudomást, 
vagy menteni próbáljuk magunkat. A lelkünk így 
igazán nem nyugszik meg. legyük azt, amit a té
kozló fiú is tett, a folytatást majd meglátjuk.

PÉNTEK Jézus Krisztus ma: Figyeljétek meg a me
zei liliomokat, hogyan növekednek: mondom nek
tek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem 
öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Mt
6.28- 29 (Jób 9,10; Mk 5,22-43; Mt 13,53-58). Ha 
magunk akarjuk meghatározni, mire van szük
ségünk az életben, boldogtalanok leszünk. Az 
elképzeléseink, a vágyaink nem válhatnak mindig 
valóra, hiszen azok állandóan változnak. Ha a 
magunk elvárásaihoz mérjük a valóságot, akkor az 
bizony kevesebb mint amit szeretnénk. Ha azonban 
észreveszünk mindent amit Istentől kapunk, még a 
nyomorúságban is tudunk örülni, hiszen látjuk, hogy 
ami igazán lényeges, azt O megadja nekünk.

SZOMBAT Amikor Jézus továbbment onnan, csat
lakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta: „Könyörülj 
rajtunk, Dávid Fia!” Mt 9,27 (Zsolt 42,2; lKor 
3,9-15; Mt 14,1-12). Jézus mindig segít a bajban 
lévő embernek, ha hozzá fordul. Lehet, hogy nem 
mindig úgy, ahogyan azt elképzeljük, de azt a segít
séget amire szükségünk van, megadja. Hálát adok 
neked Jézusom, hogy Te mindig meghallgatsz, ha 
nyomorúságomban hozzád kiáltok.

F ü lle r M ihály

Hallgatás
Sok minden lehet egy ember 

hallgatása mögött. Lehetnek nega
tív dolgok is: az őszinteség hiánya, 
önzés, elzárkózás. Isten emberei
nél azonban a hallgatásnak is más 
háttere van. Csak néhányat sorolok 
fel most, és ki-ki saját magát meg
mérheti ennek alapján.

A hallgatás sokszor egyszerűen 
alázatból fakad. Családban, társa
ságban, gyülekezetben hamar kitű
nik, ha valaki nagyon fontosnak 
tartja, hogy állandóan beszéljen, és 
mindenről azonnal véleménye le
gyen. Ismerjük el, hogy a beszéd 
sokszor nem más, mint,,énem” ál
landó előtérbe tolása. Én vagyok a 
fontos. Ahogyan én látom, az a he
lyes. De hogy egyezik ez azzal, 
amit Pál mond: „Élek többé nem 
én...” (Gál 2,20) -  Isten megtanít 
hallgatni, ha már megtaníthatott 
előbb alázatra. Isten embereinek 
hallgatása mögött ott van egy nagy 
átértékelés: nem olyan fontos az

én véleményem, tanácsom, látá
som... .

Máskor a szeretet van a hallgatás 
mögött.Főleg ha magányos ember
rel beszélgetsz, észreveszed, hogy 
„dől belőle a szó”. A szeretet ilyen 
esetben nem más, mint hallgatás, 
pontosabban „végighallgatás”. Ma 
különösen is sokan elmondhatnák 
a bethesdai beteg panaszát ebben a 
formában: „Uram, nincs emberem, 
aki végighallgasson.” Hagyd őt be
szélni, hiszen talán az egyetlen 
vagy, aki végighallgatja.

-  Bocsáss meg, sietnem kell... -  
igen, el lehet így vágni a beszéd fo
nalát. Vagy úgy, hogy szavaiba vág
va, elkezdem a magamét mondani.

Fakadhat a hallgatás bölcsességből 
is. Zsoltár 39,10-ben olvassuk: „Né
ma maradok, nem nyitom ki számat, 
hiszen te munkálkodsz.” Ma hamar 
elkezdjük a sóhajtozást, panaszko
dást. Naponta jönnek dolgok, a bi
zonytalan jövő rémképei, nyugtala

nító félelmek. Akit Isten bölccsé 
tesz, nem vesz részt a panaszkodás
ban, mert tudja, hogy Isten kormá
nyozza a világot, és bizalommal rá 
hagyhatjuk életünk nagy miértjeit!

Végül adott esetben maga a hit 
a keresztyén ember hallgatásának 
a forrása. Biztos abban, hogy aki 
értünk adta Fiát, minden mást is 
megad a maga idejében.

Vigyázzunk arra, hogy a hallga
tás, amely a hitből fakad, nem a 
ma divatos „meditáció” gyümöl
cse. És nem is azonos az ún. „bel
ső” csenddel. Mert benső csendje 
voltaképp egyetlen embernek sincs!! 
Egyetlen igazi csend van, amit 
nem magamban találhatok meg, 
hanem csak a golgotái kereszt 
alatt. Csak abban kaphatsz te is 
csendet, hogy ott számodra is min
den elvégeztetett. A hit harca ak
kor csendesül el, amikor megraga
dom két kézzel a bűnbocsánat 
ajándékát, az valósággá, életté lesz 
számomra.

G áncs A lad ár

M3 ^elállásba munkásfelvétel!
Szerezzetek magatoknak má

sodállást, egy ‘"nés nélküli, 
esetleg titkos elf , atságot.

Nyissátok ki rneteket és ker
essétek, hol va /alaki, aki egy kis 
időt, egy kevéske együttérzést, tár
saságot, vagy gondoskodást igényel.

Lehet, hogy egy magáramaradt, 
megkeseredett beteg, vagy tétova, 
félszeg ember, akinek te jelent
hetsz valamit. Talán egy aggastyán, 
talán egy gyermek.

Ki tudná felsorolni az összes le
hetőséget, hol van szükség az em
bernek nevezett drága kincsre.

Van, akinek senkije, semmije 
sincs.

Ezért keresd, nem akad-e lehe
tőség, hogy emberséged hasznossá 
legyen?

Ne hagyd magad eltántorítani, 
ha vámod, vagy kísérletezned kell. 
Légy felkészült az esetleges csaló
dás elviselésére is.

Találj magadnak olyan másodál
lást, amelyben feltárulkozhatsz fe
lebarátod előtt. Bizonyára létezik 
ilyen, ha te is igazán akarod.

A lbert Schweitzer 
(Ford.: Réthy Zsolt)

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk minden 

érdeklődőt
1995. szeptember 17-én 

délelőtt 10 órakor tartandó 
istentiszteletre és azt követő 

emléktábla leleplezésére, 
melyet RÁZGA PÁL 
vértanúhalált halt 

evangélikus lelkész emlékére 
helyezünk el 

az óbudai evangélikus 
templom falán.

(1034 Bp. Dévai Bíró M. tér 1.)

Tolmácsképző tanfolyam
A  N Y IT O T T  K A PU K  -  K e

resztények Közti Kapcsolatokat Segítő 
Egyesület által fenn tarto tt ökum enikus 
tolmácsképző az 1995-1996. tanévben 
folytatja m űködését

O lyan felsőfokú nyelvtudással és 
valam ely egyetem en vagy fő iskolán  
szerzett diplom ával rendelkező  fia
talok jelentkezését várjuk, akik vala
melyik egyházhoz kapcsolódóan fel
ajánlják szolgálataikat < konferenciák, 
találkozások, lá togatások  szervezésé
ben.

E lsősorban szinkron (konferencia) 
to lm ácsokat és fo rd ító k at k ívánunk 
képezni.

Tevékenységünkhöz ta rto z ik  
külföldön m egjelent cikkek és anyagok 
m agyarra fordítása, és m agyar nyelvű, 
a  külföld érdeklődésére szám ot ta rtó  
anyagok idegen nyelvre való fordítása 
is.

É rdeklődők je len tkezését személye
sen kérjük, 1995. szeptem ber 6-án X I., 
Hímfy utca, Szent Im re  H áz, du. 5 
órakor.

Aki ebben  az  id ő p o n tb an  nem  tu d  
szem élyesen  m eg je len n i, írá sb an  
je le n tk e z h e t a  k ö v e tk ez ő  c ím en :

Tolm ácsképző, 1029 K on t V ezér u.
22.

A  szem élyesen je len tk ező k  hoz
zan ak 'rö v id  életrajzot -  egyházi kap
csolatuk  és nyelvtudásuk m egjelölésé
vel -  magukkal.

A  tanfolyam  két, egyenként három

hónapból álló félévből áll. A  tanfolyam  
elvégzése n em  b iz to sítja  m egbízás, 
vagy m unka elnyerését, d e  végzett hall
gató in k  edd ig  á lta lá b a n  m egbízást 
nyertek  konferenciákon  való to lm á
csolásra.

A  N Y IT O T T  K A PU K  ökum enikus 
bará ti egyesület, am ely szerete tte l hív 
újabb tagokat.

TÖRVÉNY VAGY KEGYELEM? 
Róm 3,28-31

.^Amilyen az adjonisten, olyan a 
fogadj isten. ” „Kölcsönkenyér vissza
jár.” Ilyen és ehhez hasonló köz
mondások örök érvényűek a világ
ban, hiszen a kölcsönösségre épül 
minden, a hétköznapi kapcsola
toktól a nagypolitikáig. A z élet 
„farkastörvénye” is az, hogy az 
erősebb legyőzi a gyengét, és az 
már humánus embernek számít, 
aki a kölcsönösségi szabályokat 
betartja.

A krisztusi tanítás azonban nem 
kölcsönös szeretetre, hanem az Is
ten mindent megelőző szeretetére 
épül. Jézus mindent tökéletesen 
elvégzett, mielőtt még a körülötte 
levők egyáltalán fel tudták volna 
fogni, hogy mi történik. Csak Jé
zus mennybemenetele után kezd
tek igazán eszmélni, hogy az üd
vösségükért minden „elvégezte
tett”, és hogy itt már az embernek 
üdvösség ügyben semmi tennivaló-

Ija nincs, és hogy az ember számára 
csak a Krisztus kegyelmébe vetett 
I hit útja marad.

Pedig milyen egyszerű lenne, ha I itt is adok-kapok alapon menné- I nek a dolgok. Betartottam a pa- 
I rancsolatokat, jöhet az üdvösség -  I gondolta a gazdag ifjú. Tizedet 
I adok mindenből, böjtölök kétszer 
I egy héten, jöhet az üdvösség- gon- I dolta a farizeus. Eljárok a temp

lomba, a gyereket beírattam hit
tanra, elég szép adományt adtam a 
múltkor, tisztességes polgári életet 
élek, senki bele nem köthet, -  jö
het az üdvösség -  gondolja a mai 
keresztyén. Csakhogy a dolog nem 
ilyen egyszerű, vagy éppenséggel 
sokkal egyszerűbb.

Az üdvösség ugyanis van, csak 
úgy, egyszerűen, minden előfelté
tel nélkül, készen. Ráadásul a ke
reszteléskor megkapom a névre 
szóló belépőt is arra a bizonyos 
mennyegzőre.

A farizeusi gondolkodás alapja 
továbbra is ez: „ Tartsd meg a tör
vényt!” A krisztusi gondolkodás 
alapja pedig ez: „Higgy a kegyelem
ben!” Logikus a kérdés: Akkor mit 
kezdjek a törvénnyel? Jézus óta a 
törvényt már csakis Jézuson ke
resztül értelmezhetjük. Amikor 
Jézust a törvény szó szerinti betar
tására figyelmeztetik, kimondja a 
döntő mondatot: „Nem az ember 
van a szombatért, hanem a szom

ÁRLESZÁLLÍTÁS!

A tanév kezdetén egyes kiadványokat -  melyeket hitoktatás és
iskolai oktatás segédkönyveként lehet használni -  leszállított
áron forgalmazunk szeptember hó végéig. 

Az árakból 50% engedményt adunk.
Máté Evangéliuma ............................................... . . . .  47,-
M árk Evangéliuma ............................................... . . . .  47,-
Lukács Evangéliuma ........................................... . . . .  47,-
János Evangélium a............................................... . . . .  47,-

• Bálintné: Tóvá lesz a délibáb .............................. ___ 148,-
Kutas Kálmán: Egy emberélet ............................ . . . .  6S,-
Rédey Pál: A máglya nélküli város .................... . . . .  97,-
Scholz László: Jézussal egy asztalnál ............... . . . .  82,-
Szépfalusi István: Lássátok, h a lljá to k ............... ___  269,-
Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet ............... .. . . . .  172,-
Vájta Vilmos: A szeretet keresztény értelmezése ___ 138,-

bat az emberért. így is lehet fogal
mazni: Nem azért van az ember, 
hogy a törvényt megtartsa, hanem 
azért van a törvény, hogy az em
bert megtartsa. A korlát nem azért 
van az út szélén, hogy a vezető 
szüntelenül azt nézze, hanem az 
utat kell nézni, a korlát „csak” a 
szakadékba zuhanástól véd.

A törvény tehát jó dolog, szük
séges dolog, értékes dolog, úton 
tartó dolog, mégsem ez tölti be a 
keresztyén ember életét. A tö r
vény betöltését sem nekünk kell 
elvégezni, hiszen Jézus betöltötte 
azt. (Mt 5,17). Pál nagyon egy
szerűen fogalmaz: „A szeretet te
hát a törvény betöltése” (Róm 
13,10).

A lényeg, hogy a „meghívót” ki 
ne ejtsem a kezemből, el ne veszít
sem, el ne lopják tőlem. Ha bűnt 
követtem el, még jobban kell szo
rítanom, mert veszélybe került. Ha 
elfelejteném mire szól, újra meg 
újra el kell olvasni, hogy örülni 
tudjak neki. Nem kell a korláton 
egyensúlyozni, hanem lehet az 
úton járni. A törvény tehát érvé
nyes. Hála legyen Istennek, hogy 
többé nem a betűje, mert az in
kább megöl, hanem a törvénynek a 
szellemmé, Lelke, mert az teszi 
elevenné a szeretetet. Aki pedig 
egy kicsit is őszinte Istenhez és ön
magához, az hamar belátja, hogy a 
törvényt nem tudta betölteni, 
vagyis nem tudta szeretni ellensé
gét, talán még felebarátját sem. 
így nincs más lehetőség, mint ah
hoz a kegyelemhez folyamodni, 
amely Jézusban érkezett el hoz
zánk. Többé nem „adok-kapok” 
hanem „kérek-kapok”.

M ekis Á dám

IM Á D K O ZZU N K !

U ru n k , Is te n ü n k !  E v an g é liu m o d  
sem m issé  teszi e lő tted  m in d en  vélt 
ig azság u n k at. Tedd lehetővé a  leh e te t
len t, és ú jíts  m eg L elked  erejével, hogy 
anyagi és lelki ja v a in k k a l e m b e r tá rsa 
in k  b o ld o g u lásá t és szen t neved d icső
ségét szolgáljuk . A m en.

E vangélikus R ádióm isszió : 18.00-tó! 
a  41 m -es rö v id h u llám o n , 7355 kH z 

szep tem b er 2. szom bat: B izonyság- 
té te l J a p á n b ó l -  T erray  L ászló  

szep tem b er 3. v a sá rn a p : A h ó n ap  
igéje — G ém es Is tv án  

Levelezési cím : 2142 N agy tarcsa , Pf. 
19.
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SZ E N T H Á R O M S Á G  Ü N N E P E  
U TÁ NI 12. VASÁRNAPON az  o ltá r te 
r í tő  színe: zöld. A d é le lő tti is ten tisz te 
le t o ltá r i igéje: L k  1 6 ,1 3 -1 7 ; az  ig eh ir
d e tés  a lap igéje : R óm  3, 28-31.

„E R O S  VAR A M I IST E N Ü N K ” 
cím m el evangélikus fé ló rá t közvetít a  
M ag y ar R ád ió  a  K o ssu th  ad ó  h u llám 
h o sszán  szep tem b er 4-én  13.30 órakor. 
E lő tte  e v an g é lik u s  k o rá l ism e rte té s  
lesz 13.20 ó rakor.

ESEM ENYEK
Z EN E S ÁHÍTAT 

szep tem ber 3 -án , v a sá rn a p  
18 ó ra k o r  a  D eák  té ri tem plom ban  

az  A NSBACHI IFJÚ SÁ G I 
K Ó R U S közrem űködésével. 

M űsoron :
M onteverdi, Schein , J . C hr. Fr. 

B ach, B rah m s és B ritten  k ó ru s- és 
k am aram ű v ei 

Vezényel:
R A IN ER  G O E D E

d e n k o r jó  k ap cso la to k a t ta r to t t  a  fin 
nekkel. M egem líte tték , hogy ösz tö n d í
ja sk é n t já r t  e lő szö r k in t, m ajd  m agyar 
v ersek n ek  F innországban  való  m egis
m erte té séb en  is k ö zrem ű k ö d ö tt A nna 
M á jjá  R a itti la  finn  k ö ltő n ő n ek  a d o tt 
nyersford ításokkal. (K o tim aa)

Evangélikus presbiternél, külön bejáratú 
albérleti szoba diákoknak kiadó. Telefon: 
160-6815.

A k irán d u ló k  ökum en ikus m issziói 
összejövetelén szep tem b er 10-én du. 4 
ó ra k o r  a  p e s th id e g k ú ti re fo rm á tu s  
te m p ó m b a n  (II., H id eg k ú ti ú t 64.) 
„M isszió  a  kereskedelem ben” cím m el 
M o ln á r M iklós kispesti k ereskedő  és 
P u sz ta i R ita  főiskolai hallgató  ta r t  é l
m énybeszám olót a  m agyar d iákok  kí
n a i ú tjáról.

H AZASSA GK Ö TES 
Ö k rö s E d it és d r. Selm eczi J á n o s  c. 

teo lóg ia i ta n á r  augusztus 18-án házas
ságot k ö tö tt. „E rő m  és p ajzsom  az Ú R , 
b e n n e  b ízik  szívem .” Z so lt 28,7.

Lakásomat 3 fő diáknak megegyezés sze
rint kiadnám. Érdeklődni lehet Szabóné, 
Evangélikus Kollégium 342-9369 vagy 351- 
0522.

HALÁLOZÁS
D r. B a rá th  P á l 37  éves k o rá b a n  

e lh u n y t. T em etése  U ra iú jfa lu n  vo lt. 
„É le tem  ideje  k ezed b en  van , Is ten em .” 
Z so lt 31,16.

A Szentföldre 6 napos utat szervezek a 
Bibliai Utak Irodájával, november 28-de- 
cember 3. között, 73.800,- Ft-ért, félpanzió
val. Az árban a 2 személyes hotelszoba, re
pülőút, légkondicionált busz, belépőjegyek 
és idegenvezető benne van. Érdeklődni lehet 
Szombathy Gyula református lelkésznél te
lefonon (258-0376).

A K ERESZTÉNY -ZSID Ó  TÁRSASÁG 
R EN D EZV ÉN YEI SZEG EDEN : 

S zep tem ber 4-én  a  szegedi Z sidó  
H itközség D íszterm ében  lelkészkonfe
rencia . T ém ája: Egym ásról a  h ito k ta 
tá sb an  és a  szószéken. D e. 10.30-kor 
kezdődik  a  G u ten b erg  té r  20. sz. a latt.

Szep tem ber 5 -7 . közö tt a  R ó m ai 
K ato lik u s H ittu d o m án y i F ő isk o lán  
N em zetk ö zi B iblikus K o n fe ren c ia  
1995. T ém ája: A  m essiáskérdés a  B ib
liában és a  Q um rám ban . A z e lőadások  
este  7 ó rak o r kezdődnek  a  D ó m  té r  6. 
sz. a latt.

Szep tem ber 6-án  du . 16.45-kor ko 
szorúzás a  Z sinagóga előcsarnokában , 
u tá n a  a  N em zeti F ilharm ón ia  k o n ce rt
je  a  Z sinagógában D icsé ljé tek  az ö rö k 
kévalót! cím m el.

B enkő P á l v ilág talan  k án to r , ak ik  a  
Tam ási és kö rnyéke gyü lekezete iben  
50  év en  á t  h ű sé g e se n  szo lg á lt -  
é le tén ek  75. év éb en  augusztus 6-án  
vára tlan u l elhunyt. T em etése  augusz
tu s  10-én volt. É le té b e n  és h a lá láb an  
m egvalósult vezérigéje: „É n ek e lek  az 
Ú R n a k  egész  é le tem b en ; zengedezek  
az  én  Is ten em n ek , m íg  vagyok!” Z so lt 
104,33.

Nyolcadikos lányaim mellé keresnék dél
utánra tanárt, aki napi felkészülést segítené. 
Tfelefon: du. 13-18 között 1654-665.

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus 
Általános Iskola napközis pedagógust, por
tást, takarítót és konyhást keres. Jelentkezés 
írásban: Bp. 1028 Községház u. 8-10.

FIN N O R SZÁ G
A  finn  T V  1. augusztus 21-én  az 

Egyházi Tudósító  K özpon t szerkesztő
jén ek , S a tu  V ää tä in en  vezetésével b e 
szélgetést ve títe tt C sepreg i B éla ny. 
lelkészünkkel, ak i k ö z tu d o ttan  m in-

A
T0REL

TORONYÓRÁK
KAPCSOLÓÓRÁK 

HARANGOZÓGÉPEK 
CT.: K o v ács J e n ő

8 0 0 0  S zékesfehérvá r, K o ssu th  u . 6 . 
T e l /F a x -2 2 /3 1 2  2 3 5

C égünk  által készített m e ch a n ik u s berendezések  
+  legkorszerűbb  ném et e le k tro n n á  = 

k itű n ő  á r/te ljes ttm én y  viszony 
Legkorszerűbb rádióvezérlésú Fő óra a templom minden 
elektromos kapcsolási leiadatait ellátja

Toronyóra mutatók léptetése, harangok illése 
.szellőzés, harangozás kapcsolása, 
lútés, világítás, klíma, orgona. , 

HARANGOZÓGÉPEK 60-KG-tűl 7000 KG-OS HARANGOKHOZ
Kedvező fizetési feltételek I 

Cégünk a PCRROI német loronyorauy.tr képviselete

k

A szta lo st, vagy sz a k m á n k  fa ip a r i ré széh ez  vonzódó  m u n k a tá rs a k a t 
k e resü n k  o rgonaép ítő  üzem ünkbe.

Ügyeskezű, ta n u ln i vágyó fia ta lo k  írá sb e li je len tk ezésé t v á r ju k  az  a láb b i 
cím re:

A Q U IN C U M  ORGONAGYÁR 
1143 B u d ap est, H u n g á ria  k r t  77.
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SZENTHÁROMSÁG
ÜNNEPE UTÁNI „Szolgáljatok egymásnak!”
13. VASARNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP Elet
-  mintha csak hozzánk szólna

az apostol biztatása, mint olyan
nemzedékhez, melynek megmaradása

attól függ, hogy felfogja-e az igazságot
Albert Schweitzer

ARA: 30 FT

A TARTALOMBÓL “
MEDITÁCIÓ A SZTRÁJKRÓL

HÁROM HITVALLÓ NEMZEDEK

PÜSPÖKI LÁTOGATÁS 
-  A MARKÓBAN

Ü nnepi is ten tisz te le t Lébényben

Isk olá in k  az elm últ tanévben
Gimnáziumaink eredményes tanévet fejeztek be júniusban. Olvasóink 

tájékoztatására hat kérdést tettünk fe l az iskolák vezetőinek és ezeket adjuk 
közre egymás utáni számokban. •

A  hat kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanévről.
2. M i teszi az iskolát egyházi iskolává?
3. Mi okozott gondot vagy nehézséget a tanévfolyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jellemezték a tanév 

munkáját?
5. Mi a gimnázium profilja? Hány osztály van, tagozatos oktatás folyik-e 

és milyen szakon?
6. Van-e kollégium és milyen a telítettsége?
(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a kérdés sorszámát tün

tetjük fel.)

A z  A s z ó d i  P e t ő f i  G i m n á z i u m
1. Nehéz tárgyalások előzték 

meg az iskola újra indítását 1993 
őszén és 1994 tavaszán. Az előze
tes jelentkezés indokolta, hogy to
vább halasztani az iskola újra meg
nyitását nem lenne szerencsés. 
Ezért tárgyaltunk az iskola 1931- 
ben épített, ma is korszerűnek 
mondható épületének visszavéte
léről. Ezt azonban az ott tanító 
tanárok heves ellenkezése meg
akadályozta. így új iskola építésé
nek tervei készültek a tanév alatt, 
ami jelenleg az aszódi önkormány
zatnál válj a a megegyezés szerinti 
pénzbeli kártalanítás kifizetését. 
Az Önkormányzat által biztosított 
telken -  a tavaly nyáron letett 
alapkőre -  azonnal megindulhatna 
az építkezés. Addig részben az ál
talános iskolában, részben az álla
mi gimnázium épületében kapott 
helyet a mi gimnáziumunk.

2. Az iskola vezetőinek, tanárai
nak, de a diákoknak is nem csupán 
a „más”-t kell megélnie, hanem a

’ „több”-et is sugároznia kell. A 
„más” kifejezésre jut abban, hogy 
az általános iskola tanulói között 
lehet megmutatni annak a diáknak 
az egyházi iskolába járás értékét, 
aki korábban már ugyanabban az 
iskolai közösségben 6 vagy 8 évet 
eltöltött. A  „több” jelleget azok a 
diákok tapasztalhatták meg, akik 
évközben lettek állami gimnazis
tákból egyházi gimnazisták. Rá
döbbentek, hogy akik előző osztá
lyokban folyamatosan csak rosszat 
mondtak az evangélikus gimnázi
um megalakulásáról és létéről, 
azokat az egyházi iskolában nem is 
emlegették. Sem a tanárok, sem a 
diákok nem vették át az ottani ma
gatartást. Végezték munkájukat -  
panaszkodás nélkül, mostoha kö
rülmények között.

Reggelente a napi tanulás az 
Útmutató aznapi igéjének elolva
sásával és Luther reggeli imádsá
gának elmondásával kezdődött. A 
tanév maga is csendesnapokkal 
vette kezdetét. Ezekhez járult ter
mészetesen a kötelező órarend 
szerinti hittanóra és az egyházi ün
nepeknek az aszódi gyülekezettel 
közös templomi megtartása. Az 
évnyitót és az évzárót a zsúfolt 
évangélikus templomban tartottuk

meg, ahol a diákok találkoztak az 
aszódi gyülekezettel, mint élő hát
térrel, akik buzgó énekükkel, hit
vallásukkal, de főként imádságaik
kal vitték Isten elé magukkal a 
diákságot...

Tanáraink számára pedig az ér
tekezletek színhelye az egyházköz
ség gyülekezeti terme volt. Az egy
házi iskolai jelleget igyekeztünk a 
tanári kar kialakításánál is fontos 
szempontként tekinteni. Az új ta
nárok alkalmazásánál elsősorban 
az evangélikus és az évangélikus 
hátterű tanárok kerülhettek szóba. 
A tanárok ugyanis meghatározói 
az iskola szellemiségének és lelki
ségének! Sok segítséget ad a múlt. 
Az aszódi iskola gyökerei a 18. 
század elejére nyúlnak vissza!

3. Minden feladat gondot is je
lentett. Semmije sem volt az isko
lának az induláskor! Az igazgató 
kezdettől a lelkészi irodában dol
gozik. A  tanárok a gyülekezeti te
remben vannak együtt. A vásárolt 
eszközöket a gyülekezet raktára 
fogadta be.

Anyagilag igyekeztünk szeré
nyen gazdálkodni, hogy a kémiai, 
fizikai, földrajzi, történelmi, test- 
nevelési és nyelvi eszközök a szak
könyvekkel együtt a tanárok hasz
nálatába kerüljenek.

Az igazi nehézséget az okozza, 
hogy még nincs iskolaépületünk! 
Bérleti díjat fizetünk a használt 
tantermekért. Igazi iskolává akkor' 
válunk, amikor saját épületünk 
lesz, ahol mód nyílik nemcsak a 
színvonalas oktatásra, hanem az 
igazi egyházias szellemű iskola ki
építésére is! -  Abban reményke
dünk, hogy a pénzügyi nehézségek 
ellenére egyházunk megkapja az 
építkezéshez szükséges pénzt...

4. A  legfőbb öröm: megnyílt új
ra az iskola, megkezdődött 2 osz
tályban a tanítás! Emellett öröm
re adott okot az alapkőletétel ün
nepélye augusztus 20-án, amelyet 
követett a szeptember 4-i tanév
nyitó ünnepély, ahol dr. Harmati 
Béla püspök aszódi diákká foga
dott 59 fiút és leányt! -  A bonyhá
di evangélikus diáktalálkozó ve
télkedőin és más diákvetélkedőn 
szépen helytálltak diákjaink. Ter
mészetesen országos eredmények

nem születtek még, de nekünk a 
kis siker is maradandó értéket je
lent.

5. Két osztályt indítottunk szep
temberben. A 6 osztályos gimnázi
umban a Kecskeméti Református 
Gimnázium kidolgozott tanterve 
szerint tanítunk. A 4 osztályos 
gimnáziumban pedig az általános 
gimnázium tanterve alapján. A 
nyelvtanulás színvonalát komoly 
tudású tanárok biztosítják. Az 
egyéb tárgyak tanításának komoly
ságát jelzi, hogy igazgatónk és 2 
óraadó tanárunk az Egri Tanár
képző Főiskola tanárai is.

A  januárban megtartott felvéte
li vizsgákon már válogathattunk a 
jelentkezők közül! Az igazi aszódi 
profilt az új iskola épületében tud
juk majd kimunkálni. Sok szép ter
vünk van! Támogatóink is lenné
nek...

6. Kollégiumunk még nincs. De 
a Podmaniczky-kastély, mely az ál
lamosításig a Leánynevelő Intézet 
volt, azóta is állami középiskolás 
kollégiumként funkcionál. Ebben 
kapott helyet 15 diákunk, akiknek 
alkalmazkodniok kellett az ottani 
kollégiumi rendhez és nevelési 
irányzathoz, ami nem mindenben 
jelentett segítséget nevelési elve
ink megvalósításában.

A visszaigénylés után ez az épü
let jó helyet ad a kollégiumnak. 
Addig azonban az állami kollégis
ták között kérünk helyet diákja
inknak. Felügyeletükre nevelőta
nárokról igyekezünk gondoskodni.

Tanulóink nagyobb része aszódi 
diák. A többiek a környékről 
(Domony, Iklad, Gödöllő, Veres- 
egyháza, Galgagyörk, Ácsa) vonat
tal, autóbusszal járnak be.

Az igazi evangélikus nevelés ak
kor folyhat majd a kollégiumban, 
ha saját kollégiumunk lesz...

A KECSKEMÉTI ÖKUMENIKUS KONFERENCIA
LEVELE

Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa keresztényeinek és egyházainak

Kedves Testvérek!
A Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsa és a Magyar 
Katolikus Püspökkari Konferencia 
meghívására Kecskeméten 1995. 
augusztus 21-től 27-ig több mint 
180 keresztény testvér találkozott 
„A keresztény hit és az emberi el
lenségeskedés” címmel rendezett 
konferencián. Voltak közöttünk 
egyházi vezetők, klerikusok (pa
pok, lelkipásztorok, lelkészek), 
szerzetesek, békeaktivisták, világi 
hívek és mások, akik együtt több 
mint húsz országból képviselték az 
ortodox, a katolikus és a különféle 
protestáns egyházakat. Találkoz
tunk istentiszteleten, a Biblia ta
nulmányozásán, imádságon, elő
adásokon, csoportmegbeszélése
ken, munkacsoportokban, meg
osztva közösségeink fontos tapasz
talatait, és találkoztunk személyes, 
baráti beszélgetéseken. Az öku
menikus testvériség mostani érté
kes tapasztalatából kiindulva, újuk 
meg nektek meglátásainkat, amik
re Krisztus egyházának és a világ
nak a teljességét közösen és lélek
ben keresve jutottunk.

a) Nagyon is tudatában vagyunk 
világunk megtörtségének és szen
vedésének, különösen Európa dél
keleti és keleti részén, és mélyen 
elszomorít minket. A gyanakvások 
és az ellenségeskedések a külön
böző nemzetiségi csoportok kö
zött, népünk sokféle gazdasági 
nyomorúsága, politikai és ideoló
giai küzdelme, vallási rivalizálása 
és sok más társadalmi baj valóság
gal pestisként telepszik ránk. 
Szomszédainkról gyakran nyer
tünk hamis, torzított képet -  ezért 
most vallásos közösségek tagjai
ként elkötelezzük magunkat arra, 
hogy ezeket a torz képeket helyes
bítsük, ugyanakkor kéijük közös
ségeinket, csatlakozzanak hozzánk 
a másokról való ellenségképek 
megváltoztatásában. A  balkáni 
tragikus háború eleven intő jel szá
munkra, hogy mit jelenthet az el
szabadult konfliktusok pusztítása 
és a tragédia, amely kérlelhetetle
nül bekövetkezik, amikor az etni
kai, a vallási, a társadalmi és a po
litikai rivalizálásokat hagyjuk rob
banásig jutni. Mélyen megrendít 
bennünket a menekültek milliói
nak szenvedése és a szörnyű hábo
rú áldozatainak a sorsa.

b) A Jézusról és tanítványairól 
szóló bibliatanulmányunkban (Mt 
8,23kk) megértettük, hogy a vihar
ban Jézus együtt marad velünk a

csónakban, s hogy ez érvényes az 
élet mai viharaiban is. Bizonyossá
got nyertünk, hogy Jézus képes át
formálni ellenségeskedésünket és 
félelmeinket hitté és reménységgé. 
Bizonyosak vagyunk abban, hogy a 
történelem végső soron Isten ke
zében van, és hogy a békesség 
evangéliumát (Ef 6,15) lehet hir
detni és hirdetik is majd minde
nütt. Isten valóban elhozza majd a 
megbékélést és az igazságosságot.

c) Újra és újra szükségünk van 
az egymás közötti és a csoportok 
közötti megbékélésre. Erre úgy ju
tunk el, hogy az isteni ítéletet, 
megbocsátást és a megtérést (m e-, 
tanoia) komolyan vesszük. Noha 
egyházaink az elmúlt évtizedek ne
hézségei következtében meggyen
gültek, mégis felajánljuk szerény 
lehetőségeinket és törekvéseinket, 
hogy csökkentsük azokat a szenve
déseket, amelyeket régiónkban a 
jelenlegi háborús cselekmények 
okoznak. Nem kívánunk senkit 
név szerint elmarasztalni, de ab
ban a felismerésben egyek va
gyunk, hogy kudarcot vallottunk és 
bűnt követtünk el mulasztásaink
kal és feladataink nem megfelelő 
teljesítésével. Töredelmes szívvel 
valljuk mind egyéni, mind közös
ségi tekintetben, hogy elmulasz
tottuk megélni Isten szándéka 
szerinti képmásunkat (lM óz 
1,27).

Semmiféle követeléssel vagy 
utasítással nem állunk elétek, és 
nem valami különleges bölcsessé
get kívánunk veletek közölni. Ehe
lyett meg kívánjuk osztani elszáná- 
sunkat, hogy a megbékélés szolgái 
legyünk egy olyan világban, ame
lyet jellemez a gyanakvás, a gyűlö
let, az agresszió, a félelem, az el
szigetelődés és az elidegenedés. 
Ahelyett, hogy testvérekként él
tünk volna, idegenekké, sőt ellen
ségekké váltunk, akik kimondha
tatlan szenvedést okoztunk egy
másnak például a tömegmészár
lással, az erőszakos kitelepítések
kel, az ellenséges propagandával 
és az alapvető emberi jogok meg
tagadásával.

d) Bánjuk mindazt, amit valaha 
elkövettünk vagy elmulasztottunk 
és így hozzájárultunk embertársa
ink kínjaihoz. Ezért meg kívánjuk 
erősíteni a következő meggyőző
désünket:

1. a Föld, amelyen élünk, Isten 
ajándéka minden ember számára 
(Zsolt 24,1) és nekünk nincs jo 
gunk, hogy kizárólagosan birtokol

juk azt vallásos, nemzeti vagy faji 
közösségünk számára;

2. a nyelvek, a kultúrák, a népi 
hovatartozások és a hit különböző
ségei gazdagíthatják közösségeinket;

3. Isten nem igazolja vagy áldja 
meg az emberi méltóság semmilyen 
eltorzítását vagy csökkentését;

4. mindazokat a tetteket elvetjük, 
amelyek visszaélnek a vallásos hittel 
vagy manipulálják azt háborús cél
lal, vagy az erőszak más formáit 
használják arra, hogy uralkodhas
sanak másokon, kínozzanak máso
kat;

5. határozottan állítjuk, hogy kü
lönböző etnikai és vallásos csopor
tok élhetnek egymással békességben, 
és az etnikai tisztogatás ideológiáját 
és gyakorlatát elutasítjuk

e) Elkötelezzük magunkat, hogy 
békéltetők, hídépítők, a szeretet és 
mindenki testi-lelki jólétének ápo
lói leszünk, tekintet nélkül politi
kai és vallási meggyőződésre, nem
zeti és társadalmi eredetre, tulaj
donra és társadalmi helyzetre vagy 
nemre. Nem csupán a többi ke
reszténnyel osztjuk meg ezt a kö
zös törekvésünket, hanem a zsi
dókkal, a mohamedánokkal és má
sokkal is, abban a reményben, 
hogy törekvéseinket siker koro
názza. Különben a lelki és fizikai 
megsemmisülés szakadékéba zu
hanunk.

Elszánjuk magunkat az Urunk 
parancsának való engedelmesség
re, hogy szeressük felebarátainkat 
és ellenségeinket is, mint önma
gunkat (Mt 5,43-48), és azt tegyük 
másokkal, amit szeretnénk, hogy 
mások tegyenek velünk. Végül Is
ten végtelen szeretetére bízzuk 
magunkat. O tudja egyedül, hogy 
mi a legjobb az emberiség számára 
(Zsolt 101,1).

Kérve kéijük testvéreinket az 
egész világon, adjanak meg min
den segítséget minden menekült
nek és a háború minden más áldo
zatának, imádkozzanak vala
mennyi ország vezetőjéért, hogy 
bölcsességgel és igazsággal kormá
nyozhassanak, továbbá imádkoz
zanak és dolgozzanak mindenki 
jólétéért, beleértve ellenségeinket 
is.

Szeretettel és tisztelettel kö
szöntünk mindnyájatokat a Béke 
Fejedelmének, Krisztus Jézusnak 
nevében.
Kecskemét, 1995. augusztus 26.

A konferencia valamennyi 
résztvevője

Panasz helyett hálaadás
A lébényi gyülekezet 200 éves ju b ileu m a

Lébény. A  Hanság vizei által kö
rülvett nyugat-dunántúli község az 
Árpád-házi időkre tekint vissza, ha 
múltjára néz. Természetesen a falu 
temploma is, az 1202-ben épült ka
tolikus nagy templom, mely erede
tileg a hozzáépült kolostorral 
együtt szolgált a falu népének hit
beli erősítésére. A  kéttornyú 
templom -  hasonló a jáki temp
lomhoz -  ma is jellemző a község 
külső képére. De, ha közelében 
szerényen húzódik is meg az evan
gélikusok temploma, azért kicsiny
ségében is szép, harmonikus, a 
gyülekezet számarányához megfe
lelő méretű Isten háza.

A gyülekezet 1786-ban alakult 
meg, lelkészt hívtak és elkezdték a 
szükséges építkezéseket. Kilenc év 
után 1795. augusztus 20-án szentel
ték fel a templomot és ezért hívta

meg ünneplésre a gyülekezet veze
tősége Szebik Imre püspököt és fe
leségét, valamint a környék evan
gélikus népét, hogy együtt adjanak 
hálát Isten megtartó szeretetéért.

A gyülekezetnek az évszázadok 
során fájdalmas és örvendetes ese
ményei bőven voltak. 1831-ben az 
ázsiai kolera majd száz embert ra
gadott el. 1841-ben hatalmas tűz
vész pusztította a falut, és az egy
ház épüléletei is a tűz martalékává 
lettek. Külföldi segítséggel építet
ték újra a templomot és az ötvene
dik évfordulóra (1845) ismét 
templomában emlékezhetett a 
gyülekezet. A második világhábo
rú után a német kitelepítés is elér
te a falut. Egy érdekes adat is el
hangzott: 1946-ban renoválták a 
templomot 256 millió pengőért és 
ezenkívül több billió pengő értékű 
természetbeni munkával.

Szebik Imre püspök a 100. zsol
tár alapján hívta a gyülekezetét 
„panasz helyett hálaadásra”. A ke
resztyén élet minden nyomorúság

ellenére örvendező élet. Nem em
bereknek, nem a körülményeknek, 
egyedül azért örülhetünk, mert van 
Istenünk! Istené a dicsőség, hogy 
áll a templom és él a gyülekezet. Á 
keresztény élet ugyanakkor Isten
nek szolgáló élet is. Hatalmas, lát
hatatlan sereg szolgált itt és szolgál
hat ma is, mert Isten ügye mindnyá
junké. A keresztyén élet hálás élet 
is, ezért állunk meg ma hálával Is
ten előtt és az ősök előtt is.

Az ünnepi közgyűlésen Koháry 
Ferenc lelkész köszöntötte a ven
dégeket, akik néhány szóban kí
vántak áldást a gyülekezetnek. 
Jankovits Béla -  az egyházmegye 
esperese -  egy költemény szavaival 
kérte Istent, hogy legyen a gyüle
kezet továbbra is bástya és a bátor
ság színhelye. Helmuth Gerstner, a 
bajor testvérgyülekezet (Alfeld) 
lelkésze kívánta, hogy ez a temp
lom a jövőben is tegye boldoggá a 
gyülekezetét. A helyi katolikusok 

(Folytatás a 3. oldalon)
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' Felkészülni!... Vigyázz!...
H a előbb kiugrók, k izárn ak  a versenyből.
H a beragadok, lem aradok, és oda a győzelem. 
Ö nura lom ra van szükségem, am i v isszatart, 
nehogy ugoijak , m ikor nem  kéne!
De szükség van a gyors döntésre is, hogy egy 
pillanato t se habozzak, h a  it t  az idő!
U ram , a  versenypályán m á r  m egtaláltam  

e kettő egyensúlyát, de a  m indennapokban 
még nagy szükségem van a  segítségedre: 
Nyugtass, ha idegesen felcsattanva ugranék  -  
indíts, m ikor kelletlenül m ozdulok a jó ra !

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

Az idő
A vöröshajú Jani kiteszi Olivér elé az egyik lábát, 

de amikor az megbotlik benne, elkapja.
„Hoppá!” mondja Jani. „Ez azért van, mert mindig 

úgy rohansz.”
„Tökfej, te gáncsoltál el” morogja Olivér. „Hát per

sze” válaszol Jani. „Máskülönben meg sem álltái vol
na. Sosincs időd. Mindig dolgod van. Hova rohansz? 
Focizni?”

„Onnan jövök”, mondja Olivér. „Most haza me
gyek.” , i

„És nem tervezel semmi mást?...” kérdi Jani.
„De”, feleli Olivér, „Még...” „Na?”, kérdezi Jani.
Olivér habozik. Elmesélje-e Janinak, hogy mit ter

vezett még? Hogy a Jóistennel akart beszélni, végre 
nyugodtan. De Jani kinevetné, ha ezt elmondaná ne
ki.

„Na?” kérdi Jani. „Titkolózunk?”
„Még vár rám egy fontos beszélgetés”, mondja Oli

vér. „A Jóistennel.” Jani nevet. „Te bolond vagy! Oli
vér, te meg vagy húzatva.”

„Vagy tudnál értelmesebb jelöltet egy beszélgetés
hez?” kérdi Olivér. Jani meghökkentett néz. „Azt 
nem. Csak alkalomadtán szívesen elmesélnék vala
mit.” A Jóistennel később is beszélhetek -  gondolja 
Olivér, majd így szól Janihoz: „Tfe, most van időm. 
Egy csomó.”

„Gyere, menjünk a téglagyár mögötti tócsához”, 
mondja Jani. „Ott akkora ebihalak vannak, mint a 
körmöm, és már a hátsó lábuk is látszik.” Olivér és Ja
ni elmennek a tócsához. Talán Jani ebihalat akar fog
ni? De se zacskó, se üveg nincs nála. A parton ülve 
bámulják a zavaros vizet.

„Jó érzés”, mondja Jani. „Egyszer végre nem kell a 
húgomra gondolnom. Na nem mintha valami bajom 
lenne vele. Igaz ugyan, hogy egy bestia, egy hangos 
nywáJ$olós bestia, de azt hiszem, mind ilyenek.” -

„Nem tudom”, mondja Olivér. „Nekem nincs test
véren).”

„Ezért vagy te apád kedvenc gyereke, és anyád szí
ve csücske”, mondja Jani. „Jó neked, Olivér!” Olivér 
vár.

„Nálunk másként van”, folytatja Jani. „A Hédi az 
apu kedvence, és minden körülötte forog a családban. 
Csak anyának megy olykor az idegeire. Akkor nekem 
szól anya: Eredj, játssz a Hédivel. -  Én hordom reg
gelente az óvodába, és délután is én hozom haza. Az 
osztályban dadusnak csúfolnak, és ez még bosszan
tóbb, mint a rőtfejű. A rőtfejűzésről már leszoktattam 
őket, de ez nagyon bánt.”

„Ne hallgass rájuk”, mondja Olivér. „Édesanyád 
biztos örül, ha segítesz neki a Hédivel.”

„Igen”, mondja Jani. „De van itt még valami. Anya 
megint gyereket vár. Apu örül, szeretne még egy 
lányt. A Hédinek mindegy, hogy öccse lesz, vagy hú
ga. De ő is örül. Csak én nem örülök neki. Biztos ak
kor majd duplán dadáskodhatok. És ha az új gyerek 
lesz anya kedvence, mi marad nekem?”

„Te lehetsz az egyiknek a kedvenc bátyja”, morogja 
Olivér, de ő is rögtön érzi, hogy ez sovány vigasz.

„Hogy fognak rajtam nevetni, ha meglátnak a ba
bakocsival...” mondja Jani.

„Várd ki a végét!” biztatja Olivér. „Az első utadra 
a gyerekkel elkísérlek, aztán meg lányokat is magunk
kal viszünk majd, az Érzsit, a Martinát és a Szandrát. 
Néha tolhatják a kocsit, de csak olykor-olykor. Majd 
meglátod, még ők fognak megsértődni, ha nem enge
ded őket furikázni.”

„Ha gondolod”, mondja Jani, és a pocsolya vizét 
bámulja. Vajon a Hédi elég értelmes már az ebihalak
hoz? Talán holnap elhozom, és fogok neki párat. Csak 
nézegetni persze.” Az órájára pillant, azután felpat
tan. „Vágta! El kell hoznom Hédit az óvodából.”

Úgy futnak, ahogy csak bírnak. Már csak három 
gyerek ücsörög az öltözőben a pádon. Ketten, a 
Lakatosék ikrei keservesen bömbölnek. „Ezek flúgo- 
sak”, mondja Hédi Janinak. „Azt hiszik, hogy a ma
májuk megfeledkezett róluk.”

„És te”, kérdi Olivér, „te egyáltalán nem féltél?” 
„Nem, a Jancsi sosem feledkezik meg rólam.”

Olivér egészen a kőhídig kíséri őket. Onnan aztán 
hazamegy. Megírja a házi feladatot, majd Erzsi kör
nyezetismeret füzetébe rajzol egy csodaszép halvány- 
sárga citromlepkét. Szülinapjára kérte. Csak este az 
ágyban jut újra eszébe a Jóisten. „Nem volt rád 
időm”, mondja. „Ez a dolog a Jancsival...” „Semmi 
gond”, mondja a Jóisten. „Pillanatnyilag te voltál az 
egyetlen, akit elküldhettem hozzá.”

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

K észíts keresztrejtvényt!...
...hangzott a biztatás a július 16-i számunkban. Vagy a felad-, 
vány lehetett túl nehéz, vagy nagyon lekötötte időtöket a 
nyaralás, de mindössze egy megfejtés érkezett. Mégpedig a 
Fancsali Ifjúsági Körtől. Azok kedvéért, akik próbálkoztak 
a megfejtéssel, de beletört a bicskájuk, most elárulom a he
lyes megoldást.
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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

TÁPIÓTÓL -  GALGÁIG

A Pest megyei Evangélikus Egy
házmegye évenkénti rendszeres
séggel Tápiószelén megtartott ifjú
sági tábora ötödik születésnapja 
után Aszódon kapott otthont. Saj
náltuk, hogy a tápiószelei varázs 
megszűnt, de örömünkre szolgál, 
hogy elkezdődhetett az aszódi, 
vagy inkább feltámadt. Augusztus 
második hetében a neves Evangéli
kus Gimnázium kollégiumának 
ódon csendjét 30 fiatal verte fel, 
akik együtt tudtunk lenni Jézus 
Krisztus közelségében. Közelebb is 
kerültünk egymáshoz és gyüleke
zeti közösségeinkhez. Az önfeledt 
nyári vakációzásnak komoly tartal
mat adott ez a hét. János Z suzsan
na  aszódi segédlelkész nagy buzga
lommal és szakértelemmel szer
vezte meg a hét változatos prog
ramjait. A  táborlakók számára a

-  avagy egy hagyom ány tovább él...

nap zenés ébresztővel kezdődött.
A reggeli áhítatokat és előadáso
kat Baranyai Tamás, K oczor Tamás, 
Blázy Árpád, M elás A d á m  lelké
szek, M ikus K atalin  és Krahulcsán 
Borbála tartották. Az előadások fo
lyamán felvetődött kérdéseket és 
problémákat csoportokra osztva 
válaszoltuk meg. Ezek sokszor 
olyan érdekesek voltak, hogy csak 
a mindig finom ebéd szakította fél
be. A délutánokat a beszélgetések 
folytatásával, vetélkedőkkel, video- 
és diafilmvetítéssel, kirándulással, 
valamint az aszódi evangélikus 
templom és a múzeum megtekin
tésével töltöttük el. Az esti áhíta
tok a „tékozló fiú” történetéről 
szó ltá k  János Ju d it előadásában.

A hét egyik feledhetetlen élmé
nye a sok közül az volt, hogy meg
tekinthettük a Magyar Continen

tals Singers szolgálatát a kollégi
um dísztermében. Az utolsó estén, 
amely a beszélgetések és éneklé
sek folytán hosszúra nyúlt az el
hamvadó tábortűz mellett, sokan 
úgy éreztük, szívesen maradnánk 
még egy hétig.

A szombati záróistentiszteleten 
D etre János, egyházmegyénk espe
rese szolgált. Élményekkel telve és 
megerősödött hittel térhettünk ha
za gyülekezeteinkbe és családja
inkba, hálát adva Istennek, hogy a 
tábor sokak áldozatos munkájával 
létrejöhetett és részt vehettünk 
rajta. Reménységünk szerint az el
következendő évek nyarain is 
megtapasztalhatjuk az aszódi 
csendeshét varázslatosságát és az 
Isten békét, közösséget, hitet te
remtő és mélyítő szeretetét.

Gál Gábor-Eszlényi Ákos

„Elmesélném neked... ”
Talán veled is m egtörtént már, hogy vágyat, szin te  

ellenállhatatlan késztetést éreztél arra, hogy gondolatai
dat, érzelm eidet, élm ényeidet papírra vesd. Talán fé ltve  
őrződ  verseidet íróaszta lod  fió k já b a n . Vagy ta lán  
szívesen vennéd, ha  a leírt m ű ve t m egosztha tnád  
m ásokkal is...

N os, erre m o st lehetőség nyílhat. Szeretnénk egy olyan  
rovatot indítani, am elyben az á lta la tok írt versek válná
n a k lapunk o lvasóinak közkincsévé, ehhez az kell, hogy 
írja tok és kü ld jétek verseket!

M ost H ibácskay Andrea, békéscsabai o lvasónk versét 
kö zö ljü k

Szomorúság
A  szom orúság m ire jó , 
hiszen az égetni való, 
m in t m élyben a szén, 
am i a kályhában  
könnyen elég.

Bánat, bánat m essze szállj 
e szívre rá ne találj; 
m ert ez a. szív boldogságban 
ég, de a szép léket 
kapha t még.

M in t szom orú fe lh ő  
az égen; úgy bandukol 
s m in t am i m ögött ■ 
elbú jik a nap, oly 
szom orúan dalolja a z ég 
az éln i akarás Szép H itét!

Humorzsák
A  k is Pannika m egkérdezi a z anyjától:
-A n y u , igaz, hogy a jó  Isten  m inden t tud?
-  Persze hogy igaz, drágám .
-A z t is tudja, hogy én m ost lekváros kenyeret eszek?  
- A z t  is. •
- A z t  is tudja, hogy ezen nagyon kevés a lekvár?

*

P étiké a tem plom ablak a la tt m ászkál. Édesanyja  
rászól:

-  N em  viselkedhetsz úgy, m in t a já tszó téren!
P etinek m ás a vélem énye:
-  A  jó  Isten  soha nem  szid  m eg engem , csak te 

elégedetlenkedsz m indig!

HÍREK
M a a Föld túlsó széléről is 
villámsebesen utolérnek 
A z  éter hullám ai gyors heroldok 
K atasztrófák kérdések gondok  
világméretű m iértek 
kioltott, vagy halálveszélyben 
vergődő életek 
hírei zörgetnek be hozzám .
Egy ez a Föld! M ind összetartozunk! 
Elefántcsont-toronyba rejtőzésre, 
önző közönyre nincs jogunk

D e vállalva hírhozta terheket, 
távol testvérek jajával, bajával 
Isten szivére m enekülhetek

Túrmezei Erzsébet

Szükségem van a szeretetedre!
Uram,
most m ár nem menekülök 
sem önmagam elől, 
sem az emberek elől, 
sem előled.
Ism ered nyugtalanságom at és bizonytalanságom at 
rejtőzködésem ellenére is.

Tüdőd, milyen nehéz elfogadnom  és elfogadtatnom  
magam.
Te azt m ondtad, hogy nem csak ismersz, 
hanem  szeretsz is engem.
U ram , szükségem van a szeretetedre!
Gyógyítsd m agányomat.
Formálj te engem, m ert én m ár nem tudok magammal 
m it kezdeni.
Uram , szükségem van a szeretetedre!

Schweitzer Albert
1875-1965

aázhúsz évvel ez-l 
I előtt -  1875. janu-\ 
ár 14-én -  született 
Németország legnyu-l 
gatibb tartományában 
az Elzászba tartozói 
Kaisersbergben. Édes-\ 
apja Ludwig Schwei
tzer evangélikus lel-\ 
kész volt. Édesanyja,
Adele Schillingen 
édesapja is lelkész 
volt, valamint az ő\ 
testvére, akitől örököl
te az Albert nevet. A  
családfa érdekessége, 
hogy apja testvérének 
unokája Jean Paul 
Sartre volt, a francia 
egzisztencialista filo 
zófus.

Schweitzer Albert is teológiára iratkozott be Strassburgban. 
Ezen az egyetemen tanult egy időben maga Goethe is. A  teoló
giával egy időben filozófiát és zeneelméletet is tanult. Alig 24 
éves és már a filozófia doktora, aki disszertációját Kant filozó
fiájáról írta. A  teológiában az eschatologia, a történeti Jézus ke
resése és Pál apostol misztikájában találta meg érdeklődési kö
rét. A  zenében Bach orgonaművei kötötték le érdeklődését, de 
tanulmányozta az orgonakészítést is. Igyekezett a Bach-korabe- 
li orgonákat megmenteni.

Tanulmányait Párizsban és Berlinben folytatta. Franciául és 
németül beszéli, mint szülőföldjén Elzászban, amely időnként 
francia, máskor német fennhatóság alá tartozott. 
Strassburgban segédlelkész, majd egyetemi magántanár. Még 
nincs harmincéves sem, amikor egyetemi katedra várt volna rá. 
0  ehelyett arra az elhatározásra jutott, hogy ezentúl az életét az 
afrikai bennszülöttek gyógyítására fogja fordítani. Ehhez azon
ban meg kellett szereznie az orvosi diplomát, amelyet 38 éves 
korában vehetett kézbe. Közben előbb megírta franciául, majd 
kibővítette németül Bach zenéjéről írt könyvét. Megnősült, fele
sége Helene Bresslau lett.

Indulása előtt felvette a kapcsolatot a Párizsi Evangélikus 
Missziós Társasággal. A francia Egyenlítői Afrikához tartozó 
Gáboriban az Ogooue folyó mentén fekvő Lambarénében volt

szükség orvosra. Eddig szerzett jövedelméből, barátai és a Pári
zsi Evangélikus Missziós Társaság támogatásából műszereket 
és gyógyszereket vásárolt.

1913- ban indult Afrikába feleségével együtt. Am int megérke
zett Lambarénébe, máris dolgozni kezdett, mert híre ment, hogy 
„Nagy Fehér Doktor” érkezett. Első rendeléseit valójában egy 
tyúkólban kezdte. Afrikai körülmények között, hullámlemezek
ből készült, pálmalevelekkel fedett barakkokban rendelt. Ilyen 
körülmények között helyezte el betegeit és a távolból velük érke
zett hozzátartozókat is. Maga végezte a műtéteket is. Felesége 
volt az első munkatársa, míg nem akadt franciául tudó benn
szülött segítője.

1914- ben kitört az első világháború. A  német állampolgársá
gú Schweitzert és feleségét ellenségnek tekintve, a franciák in
ternálták Egyelőre sikerült elérnie a bennszülötteknek hogy 
kórházi háziőrizetben folytathassa gyógyító tevékenységét. 
1917-ben azonban Franciaországba irányították A zt a hajót, 
amelyen szállították, egy német tengeralattjáró megtámadta, de 
a torpedó célt tévesztett. Ezen a tengeralattjárón szolgált akkor 
Martin Niemöller is, aki a háborútól megiszonyodva, evangé
likus lelkész lett. A  hajón pedig egy másik evangélikus lelkészt 
vittek internálásra, akiben már ekkorra kialakult filozófiai 
munkásságának az alapgondolata: ;,Éz élet tisztelete" 
(Ehrfurcht vor dem Leben)

A  franciaországi internálást a Pireneusokban töltötte. Egy év 
múlva, 1918 nyarán fogolycsere keretében, Svájcon át szülő
földjére, Elzászba érkezett. Édesanyja már nem élt. Édesapja és 
4 testvére körében talált otthonra. A  Strasbourg kórházban dol
gozott. A  testileg és anyagilag leromlott Schweitzemek ekkor si
etett segítségére Söderblom Nathan svéd érsek Meghívta Svéd
országba, ahol egyetemi előadásokat tartott és az érsek ajánló
levelével bejárta az országot. Előadásaival és Bach orgona
hangversenyeivel pénzt gyűjtött. 0  ugyanis nem pénzért ment 
dolgozni Afrikába, hanem addigi jövedelméből és támogatói 
segítségével tartotta fenn afrikai kórházát. Adóssággal jö tt visz- 
sza Európába.

Svédország után, majd Skandináviában és Európában tett 
kőrútjaival gyűjtött anyagiakat. Adósságát rendezte és 1924- 
ben ismét elindult Lambarénébe. Kórháza elpusztult, újat kel
lett építenie. Ekkorra már híre ment tevékenységének Megkap
ta a Goethe díjat és 1932-ben a költő halálának 100. évfordu
lóján ő tartotta meg az emlékbeszédet. 1939-ben, látva a hábo
rús készülődést, visszafordult Európából Afrikába, ahol a má
sodik világháború alatt zavartalanul dolgozhatott. A  háború

után nemcsak Európában, hanem Amerikában is körutat tett 
és jelentős segítséget kapott. Kitüntetésekkel, egyetemi díszdok
torátusokkal, egyetemi katedrák felajánlásával látták el.

1953-ban megkapta a Nobel Béke-díj-űf. A  norvég rádió
ban felhívást intézett a világ népeihez a tömegpusztító fegyverek 
betiltásáért, az élet tisztelete jegyében.

1965. szeptember 15-én -  harminc évvel ezelőtt -  halt meg 
Lambarénében. Ott is temették el felesége mellé. A  durván 
ácsolt keresztet is ő  készítette, melyen csak a neve szerepel. Te
metésén betegei és munkatársai szép énekünket énekelték: lrAh, 
bleib m it deinen Gnade ” Maradj meg kegyelmeddel.

Kórházát végakarata szerint lánya, Réna vette át és vezette, 
aki ugyanazon a napon született 1919-ben, m int apja, aki ak
kor már 44 éves volt. Apja is szerette szüleit, azért is élhetett az 
ígéret szerint 90 évet a földön, aki életével tett bizonyságot hité
ről: „Nincs nagyobb annál, m int aki életét adja barátaiért. ”

Dr. Reményi Mihály

Az É L E T  hű ábrázolása
B artos Ildikó grafikusm űvész  

kiállítása

A  közelm últ egyik 
szép kulturális ese
ménye volt B a r t o s  
I l d i k ó  grafikusm ű
vész kiállításának az 
RM C Klub helyisé
geiben (1091 Buda
pest, Ü llői ú t 25.) 
történt megnyitása.
A  m űvész az A rt 6- 
ok csoport művészeti 
vezetője. M űvészeté
nek; egyéni ábrázoló 
készségének fejleszté
sében, kialakításá
ban a Budapesten és 
Angliában végzett ta
nulm ányai segítet

ték. Többször volt kiállítása (Budapesten és vidéken), H ol
landiában és Németországban. Ezenkívül mesekönyv-il- 
lusztrációi tették nevét ismertté. A  megnyitó alkalm a a m ű
vészetek egységében adott élm ényt a klub helyiségeit megtöl
tő  résztvevőknek A  költészet világát szeretőknek S z é n á s i  
S á n d o r  I s t v á n  költő  adott elő a közeljövőben megjele
nő  verseskötetében napvilágot látó verseiből. A  zenem űvé
szet kedvelőit N a g y  E r n ő  hegedű-, és B a r t o s  B a l á z s  
brácsaművész vitte az ihletettség magasabb régióiba. A  művé
szetek ilyen együttese kifejezte az életben is együttlévő különböző 
hangulatok és érzések együttlétét.

A  kiállítást S i m á i  T i v a d a r  m űvészetfilozófus nyitot
ta meg. Bartos Ildikó m űvészetét úgy jellemezte, hogy az 
tiszteletrem éltóan őszinte, szolgálni akarja az embert. A  sza
vakkal elm ondhatót nem  írja le, de kifejezi az emberi szo
m orúságot és szenvedést, gyermekábrázolásaiban pedig  
m egjelenik a báj, a m osoly kifejezése. így lesz Bartos Ildikó  
m űvészete a teljes élet, a térben és időben zajló emberi 
É L E T  teljességének kifejezésévé. Képei, ábrázolásai mögött 
felsejlik az ősi India meseszerűsége és m isztikája, am it a m i 
képzelőerőnk nehezebben ragad meg és old fel, de színeiben 
és az alakok megformálásában mégis egyetemes érzéseket 
fe jez ki.

A  m űvészet világa szubjektív világ, kontemplativ, belső 
érzéseket kifejező, de a képi ábrázolásban mégis sokszor el
rejtett, megfejtésre váró gondolatokat elénk vetítő világ. A  
m űvészi alkotások szem lélőinek m indig m aguknak kell a 
belső m ondanivalót megfejteni, látni azt, am i első látásra 
nem  látható, am i a m űvész alkotóerejében tám adó gondo
latokat és érzéseket a m i belső világunkkal összekapcsolja, 
és a m i életünk számára jelent üzenetet. így a m űvészetek
kel való találkozás -  és így természetesen m inden m űvész 
ábrázolásaival való ismerkedés -  szubjektív kapcsolatte
rem tést igényel. Bartos Ildikó m űvészeténél sem lehet ezt a 
szubjektivitást megtakarítani. Ha azonban ezt nem  kíván
ju k  kikerülni, m érhetetlenül nagy gazdagságot nyerünk en
nek a kiállításnak a megszemlélése által is. A jánljuk olva
sóinknak is, hogy a hétköznapokon 15-21 óráig nyitva 
tartó és m ég szeptem ber 18-ig m egtekinthető kiállítást ke
ressék fel. vető Béla
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Új esperes az egyházmegye élén
A nyár ele

jén lejárt a 
G yőr-Sopron i 
Egyházmegyé
ben Bárány 
Gyula esperesi 
m a n d á t u m a ,  
aki három cik
lus tizennyolc 
esperesi éve 
után nem kí

vánta magát újra jelöltetni. Az 
egyházmegyei presbitérium  két 
esperesjelöltet nevezett meg, név 
szerint Jankovits Béla kajárpéci 
lelkészt, eddigi espereshelyettest 
és Lackner Pál győri lelkészt. Az 
egyházmegye gyülekezetei nagy 
szavazattöbbséggel Jankovits Bé
lát választották esperesnek. Jan
kovits Béla 1972-ben kezdte 
lelkészi szolgálatát Pakson. 1975- 
ben Tolnamémedi parókuslelké- 
sze lett. 1979-ben Bobára került,

A 48-as szabadságharc önkéntes 
katonája volt. A fegyverletétel éjsza
káján néhány társával lóháton meg
szöktek. Nem voltak hajlandók fegy
verüket az ellenségnek leadni. Ott
honának kapujában fegyveres kato
na várta, letartóztatta, s a nagyváradi 
börtön pincéjében töltött 2 hónapot. 
Később a trieszti tisztképző akadé
mia kapusa lett. Itt feltűnt egy tanár
nak nagy tudása, amikor rajtakapta, 
hogy az egyik szünetben a tanulók
nak a táblán bonyolult egyenletet ol
dott meg.

Bécsi kihallgatása után főhadnagy 
lett s azt akarták, _ hogy legyen az 
Akadémia tanára. Nem szerette a 
katonaságot. Leszerelt. Buda főmér
nöke lett. Több évet töltött itt, mely
ről tanúskodik a bécsikapu téri 
templommal szembeni ház falán el
helyezett márványtábla. Thnár lett 
Körmöcbányán, majd Pozsonyban. 
Innen került Debrecenbe, ahol a

ahonnan 1982-ben érkezett jelen
legi szolgálati helyére Kajárpécre. 
Eszter leánya diakonisszajelölt, 
Béla fia pedig a győri Ihnítókép- 
zőben hitoktatónak készül.

-  Milyen várakozások élnek 
benned az esperesi szolgálat iránt?

-  Egy kicsit tartok tőle és ennek 
több oka van. Az Észak-dunántúli 
gyülekezetek tradicionális gyüle
kezetek. Nem könnyű a változ
tatás. Egyházunkban pedig forr, 
pezseg minden. Új struktúra kidol
gozásán fárad zsinatunk, mindenki 
új utakat keres. Az egyházmegyei 
presbitérium is teljesen átalakul. 
Ezen a tradicionális vidéken nehéz 
a változtatás. Tártok az esperesi 
szolgálattól azért is, mert hatalmas 
mértékben megnő az adminisztrá
ciós feladatom. Eddig sem volt 
könnyű, mert a lelkészek súlyos 
adminisztrációs terhekkel küz
denek. Ez most az én esetemben

távírda igazgatója lett. Életének vég
ső állomása Kolozsvár volt, ahol az 
egyetemen matematikát és fizikát ta
nított. A magyar egyháznak 20 éven 
át volt főgondnoka. Nagyon sokat 
köszönhet neki a gyülekezet. Sokat 
foglalkozott a repüléssel. E tárgyból 
írta meg doktori disszertációját is. 
Thlálmányok sokasága fűződik a ne
véhez. Jókainak jó barátja volt. 
Mindketten országgyűlési képviselők 
voltak. A Közlekedési MúzeHim előtt 
áll a szobra. Pápán is van egy szobra. 
Elején Jókai látható, hátulján Martin 

i Lajos a találmányaival.
Fia követte apját. A kolozsvári 

gyülekezetnek nagyon hűséges tagja 
volt. Unokája a veszprémi gyüleke
zet presbitere. Nélküle nincs isten- 
tisztelet. Ő gyújtja a gyertyákat, árul
ja az Evangélikus Életet. A Martin 
Lajosok beírták nevüket a magyar 
evangélikus egyház történetébe.

H ern ád  T ibor

megsokszorozódik. Végül tartok 
ettől a szolgálattól azért, mert 
időhiányom még nagyobb lesz. 
Esperessé választásom után le kel
lett mondani zsinati tagságomról, 
mert időmbe semmiképpen nem 
fér bele. Helyemre Szimon János 
eddigi póttag lépett.

-  Mely feladatokat kezelsz priori
tásként?

-  Legfontosabbnak a fratemi- 
tás megerősítését érzem. Az idő
sebb kollégák úgy mondják, a fra- 
temitás régebben erősebb volt. Ez 
igaz, csakhogy akkoriban nem volt 
ilyen nagy a lelkészváltozások üte
me és nem rohantak úgy a lel
készek. Ezzel együtt érzem, hogy a 
fratemitás nem olyan közöttünk, 
mint amilyennek lennie kellene. 
Lényeges feladatnak tartom még 
azt is, hogy jó munkatársakkal ve
gyem körül magamat. Eredményes 
munkához az kell, hogy munkatár
saimmal igazi csapatot alkossunk. 
Tüdőm, ez egy hosszabb és lassúbb 
folyamat eredménye lesz.

-  Milyen konkrét feladatok yár- 
nak megoldásra?

-  Kisfaludon és Sopronnémeti- 
ben templomépítés folyik, Mórichi- 
dán pedig templomrenoválás. Meg
oldásra vár néhány üres lelkészi hely 
betöltése is. Legalább az 5-600 lelkes 
gyülekezetek kaphassanak lelkészt. 
Vizitációk is állnak előttem, ame
lyeket nem akarok halogatni.

-  M inek tekinted magadat espe
resként?

-  M indenekelőtt lelkésztárs
nak, az egyházmegyei lelkésztest
vérek pásztorának. Nem szabad, 
hogy az esperes és a lelkészek 
között alá-fölé rendeltségi viszony 
alakuljon ki. Másodsorban koordi
nátornak, aki összehangolja, 
egyensúlyba hozza az egyházme
gyében történteket. Ezért tartom 
lényegesnek a különböző egyház- 
megyei felelősök munkáját. Ha 
mindenki pontosan tudja és végzi 
feldatát, akkor nekem más dolgom 
nincs, mint a koordinálás.

Kiss Miklós

A sztrájk lehetőségét csak né
hány év óta ismerjük szűkebb ha
zánkban. Korábban tőlünk nyugat
ra elterülő országok híranyagában 
szerepelt. Polgári demokratikus 
berendezkedésű államokban ter
mészetes joga minden munkavál
lalónak, hogy részese legyen vállalt 
kötelezettsége teljesítményi körül
ményeinek, beleszólási lehetősége 
legyen mindennapi tevékenysége 
külső feltételrendszerének megha
tározásában. Ilyen például a mun
kaidő-beosztás, a teljesítményszint 
szabályozása és különösen a mun
kabér megállapítása. Európa nyu
gati felén gyaláan szólnak a mun
kavállalóknak a termelés irányítá
sába és az áru előállítási folyama
tába való beleszólási jogról 
(Mitbestimmungsrecht).

Hazánkban az 1990-es politikai 
rendszerváltás óta a sztrájk szó 
egyre többet hangoztatott és né
hány esetben alkalmazták is, külö
nösen a Magyar Államvasutak dol
gozói. Más munkahelyek szakszer
vezetei is fenyegették illetékes 
munkaadóikat a munkamegtaga
dás bevezetésének kényszerével.

Nehéz, gazdaságilag alig tervez
hető körülmények között él ma az 
ország. E nem kívánatos, múltbeli 
gazdasági intézkedések fájdalmas 
örökségeként létrejött helyzet ter
hét a legtöbben saját sorsunkon 
érezzük és viseljük. Az infláció, a 
munkanélküliség és az egyre nehe
zedő életkörülmények naponkénti 
tapasztalataink.

A feszültségek ott is fellelhetők, 
ahol a folyamatos munkavégzés 
biztosított, de a feltételek romlásá
val és az anyagi ellenszolgáltatás 
csökkenésével kell számolni. Ért
hető tehát, ha a munkamegtaga
dás eszközével kívánnak élni azok 
a munkavállalók, akik veszélyez
tetve érzik eddigi munkafeltételei
ket és keresetük értékromlása fe
nyegeti őket. A sztrájkhoz való jo
got, mint végső kényszerhelyzet
ben alkalmazott lehetőséget, alig
ha lehet megkérdőjelezni.

Szólnunk kell azonban a sztrájk

(Folytatás az 1. oldalról) 
nevében is hangzott köszöntés, ki
emelve a testvéri kapcsolatot és a 
jó kapcsolatokról szólt a község 
polgármestere is. Hatos István, a 
gyülekezet felügyelője a gyüleke
zet szeretetéből fakadó vendéglá
tást kínálta fel a vendégeknek. Az 
istentisztelet áhítatát a Községi 
Liszt Ferenc Énekkar segítette és 
emelte szolgálatával.

István király ünnepe lévén, az is
tentisztelet után a községi ünnepé
lyen vettünk részt, együtt gondol
kodva az államalapításról és a ke
reszténység felvételéről a község 
népével.

A gyülekezet a jubileumon túl a

által okozott kár erkölcsi és anyagi 
nagyságának mértékéről is. Ter
mészetesen nem mindegy, hogy 
melyik és mekkora munkavállaló 
szakszervezet hirdet sztrájkot. Ha 
egy utca nyolc üzlete közül három 
nem nyit ld, mert ily módon kíván
ja kifejezésre juttatni az önkor
mányzati döntéssel szembeni tilta
kozását, teheti. A lakosság nem 
marad mindennapi kenyér és szük
séges egyéb ellátás nélkül. Ha egy 
kisebb település egyetlen ABC- 
üzlete maradna zárva, a tulajdo
nos döntését joggal érné kritika. 
Ha a MÁV a szokásos 10 vonatpár 
helyett csak kettőt közlekedtet 
adott helyzetben, elfogadható a 
döntése. Ha már az egyébként is 
gyér termelést akadályozza teher
vonatok kiesésével, az ország je
lenlegi szegénységében semmi
képp sem helyeselhető az intézke
dés. Ha nemzetközi járatokat is 
megállít az országhatáron, meg
bízhatóságunkat kockáztatja és jó 
hírünk csökken a világban. Okoz- 
hat-e magyar intézmény a magyar 
hazának nemzetközi presztízsvesz
teséggel járó károkat? Ha pedig 
arra gondolunk, hogy a pár napos 
anyagi veszteség, a forintosítható 
elmaradt bevétel 661 millió forin
tos volt (ez az összeg több mint 
kétszerese annak az állami támo
gatásnak, amelyet Magyarországi 
Evangélikus Egyházunk a parla
menti döntés alapján évente vala
mennyi szolgálata ellátásához 
kap), akkor azt kell kérdeznünk; 
keresztyén ember jó lelkiismeret
tel részt vehet-e ekkora értékvesz
teséggel és jóhírvesztéssel járó 
sztrájkban?

Szeretnem hangsúlyozni, nem a 
MÁV intézménye és döntése ellen 
kívánok itt szót emelni. Ez elkésett 
állásfoglalás lenne. Kétszeres or
szágos méretű sztrájkjuk azonban 
régóta elgondolkoztatott a mun
kamegtagadás etikai kérdéséről. 
Esetük példaértékű. A nyári sza
badság után újra szembesülünk 
napi gondjainkkal munkahelyen és 
a magánéletben. Segít-e helyze-

jövőre is tervez és gondolkodik. Az 
iskolájukért kapott kárpótlási 
összegből új parókiát építenek és a 
mostanit gyülekezeti házzá kíván
ják átalakítani. Arról is szó esett, 
hogy az öreg parókiában a század 
első felének egyik neves papja élt 
és szolgált: Németh Károly a régi 
dunántúli egyházkerület püspök- 
helyettese, neves teológus és ige- 
hirdető is lébényi lelkész volt. És 
családi melegséget adott az ün
neplésnek az a tény, hogy a püspök 
szülőfalujában voltunk, ahol roko
nok és régi barátok szeretete és 
emlékezése vette körül az ünnep
lőket.

Tóth-Szöllős M ihály

tünkön, ha a sztrájkot választjuk? 
Mekkora kárt képes elszenvedni 
ez az ország? Milyen összegű ér
tékkiesést és bizalomvesztést vál
lalhatunk jó lelkiismerettel? A 
kérdéseket mindenkinek magának 
kell megválaszolnia, ha döntés elé 
kerül, bárhol keresi is mindennapi 
kenyerét.

Végül e rövid meditáció kereté
ben arról is szeretnék szólni, hogy 
vannak az életnek olyan területei, 
ahol keresztyén mérték szerint 
megengedhetetlen a munkameg
tagadás. Ilyen például az egészség
ügy, mert a beteget gyógyítani és 
kezelni kell; ilyen az oktatás, mert 
az ifjúságot nevelni s ismeretben 
gyarapítani kell; ilyen az egyház 
szolgálata is, mert a templomnak 
nyitva kell lennie az imádkozni 
akaró, az igére szomjas és a szent- 
ségekkel élni kívánó ember előtt. 
Az újszülöttet nem tarthatjuk tá
vol a keresztségtől, az ifjakat nem 
küldhetjük el az oltár elől, s a ha
lottat el kell temetni; ilyen a közle
kedés is, mert az ország életbema- 
radásához szükséges vérkeringést 
biztosítja. Az a kedvező adottság, 
hogy vonat helyett lehet autóval, 
olykor hajóval is utazni s szüksé
ges élelmiszert szállítani, árnyal
tabbá teszi a döntés felelősségét.

Természetesen jogos az az elvá
rás, amely szerint a mindenkori 
kormány az életfontosságú tevé
kenységek anyagi hátterét köteles 
biztosítani. A vita nem is e morá
lis és törvényileg szabályozott kö
telezettségvállaláson folyik, ha
nem a financiális támogatás mér
tékén.

A sztrájkról keresztyén látásunk 
szerint összefoglalóan az alábbia
kat mondhatjuk.

1. A  munkamegtagadáshoz való 
jog általánosan elfogadott, nem
zetközileg elismert gyakorlat. Ke
resztyénekként végső, kényszer- 
helyzetben alkalmazható lehető
ségnek tekintjük. „Ahol embertár
sunkért szorongatott helyzetében 
nem emberségesen állunk ki, nem 
lehet Krisztus-szolgálatról beszél
ni.” (Arthur Rich). A munkaválla
lók bevonása a döntések meghoza
talába megelőzheti a sztrájkot.

2. A munkamegtagadással járó,'-' 
egész társadalmat érintő, erkölcsi 
és anyagi veszteség mértékének fi
gyelembevétele nélkül, nem lehet 
felelős döntést hozni a sztrájkban 
való részvételre. „Bizony mondom 
nektek, amit nem tettetek meg 
eggyel a legkisebbek közül, velem 
nem tettétek meg.” (Mt 25,45) -  
mondja Jézus.

3. Urunk nem munkamegtaga
dásra, hanem hivatásunkban is a 
Neki s embertársainknak való 
szolgálatra hívott el mindnyájun
kat. „Az én Atyám mind ez ideig 
munkálkodik, én is munkálko
dom ”. (Jn 5,17) -  hangzik Jézus 
szava. Tehet-e mást -  kivételes 
helyzetektől eltekintve -  Jézus kö
vetőjeként a ma keresztyéné?

Szebik Im re

Három hitvalló nemzedék

Panasz helyett hálaadás

Püspöki látogatás -  a Markóban
Mint fogvatartott, nagyon vártam az augusztusi 

„István királyt”. Hetek óta izgalmas készülődés volt. 
Görög Tibor lelkész úr fáradhatatlanul jött naponta és 
a női, majd férfi csoporttal foglalkozott: versek, éne
kek, szavalókórus, kánon begyakorlása. Nem volt ez 
olyan egyszerű, hiszen a szereplők nagyrésze 18 év 
körüli, viháncoló, nehezen koncentráló. Viszont a ká
nikulában felüdülés volt a 24 fogvatartott számára ki
jönni a fullasztó zárkákból és a szellős istentiszteleti 
szobában együtt lenni.

Végre eljött a nagy nap! A lányok, ahogy tudtak, ki
csinosítva bevonultak a nagyterembe, a fiúk a szerény 
intézeti ruhában. Közben magnóról szólt az „István a 
király” darab zenéje. A Himnusz után a lelkész úr kö
szöntötte a megjelenteket, a vendégeket -  köztük 
mindnyájunk örömére Szebik Imre püspök urat, aki 
megtisztelt bennünket látogatásával.

A műsor jól sikerült. Kiemelkedő pontja volt a püs
pök úr beszéde hozzánk. Mint a lelkész úr utána meg
mondta, a Példabeszédek könyvéből idézte ezt a 
mondatot: ,A z  igazság felmagasztalja a népet, a bűn 
pedig gyalázatára van a nemzeteknek. ” Igazság és bűn! 
Luther korából említett egy történetet. Egy felbérelt

fiatalember meg akarta ölni Luthert. Követte az ut
cán, az előadói terembe, napokon át. Végül is felis
merte az igazságot -  s a bűnéből kiemelkedve lelkész 
lett. Gondolkodás, felismerés és kiemelkedés a bűn
ből -  erre hívta fel figyelmünket a püspök úr. Mind
nyájunknak sokat jelentett.

A  műsor végeztével külön helyiségbe mentek a lá
nyok, külön a fiúk. Holienka Mária századosnő, aki a 
műsor előkészítésénél is segített a lelkész úrnak -  
gyönyörűen megterítette az asztalokat és az asztalra 
varázsolt sok finomság csak adalék volt a lélek épülé
se mellé. Püspök úr itt is megtisztelt bennünket azzal, 
hogy közénk ülve, érdeklődéssel és együttérzéssel 
hallgatta meg az itt töltött idő alatt felgyülemlett ke
serűséget, de a vigasztalódást is.

Mint mindennek, ennek a napnak, ennek az ünnep
nek is vége szakadt. Új erővel megyünk tovább, töre
kedve az igazság felismerésére. Köszönet mindazért, 
ami jó és szép!

L ászló  M á ria  
fo g v a ta rto tt

EURÓPAI UTAZÁSOK

S z e n t  W o l f g a n g  l e g e n d á j a

A  Salzkammerguti tavak egyik legkedveltebb üdülő
helye Szt. Wolfgang mely a hasonló nevű tó partján fek
szik. Templomát magas támfalak emelik a víz fölé. 
Masszívnak tűnő, kissé tömpe tornya szerényen integet a 
vele szemben magasodó Rettenkogel 1778 méter magas 
csúcsának. Háttérben a havasok elfogyhatatlan láncola
ta figyelmezteti az arta járó földi halandót gyarló ki
csinységére.

Nevét a templom Szt. Wolfgang regensburgi püspökről 
kapta, aki a helyi legenda szerint ezen a tájon élte reme
teéletét, valamikor a 900-as években. A  sváb arisztokra

ta családból származó ifiú Istennek akarta szentelni 
gyarló testét és halhatatlannak hitt lelkét. Tehetsége a 
regensburgi püspöki székbe emelte, ahol pompás körül
mények között végezhette volna be földi pályafutását. De 
háború dúlt körülötte, Henrik, Bajorország hercege és a 
német-római császár között. Elmenekült a csaták zajá
ból és a zord Falkenstein sziklái között kereste és találta 
meg az imádkozáshoz óhajtott csendet. Útjára elkísérte 
egy világi híve is a szájhagyomány szerint, aki azonban 
hamarosan otthagyta őt, nem vállalva az embertelen kö
rülményeket. Sokáig ő  sem bírta a természet testet-lelket 
kínzó zord ölét, és valamivel lágyabb vidéket akart ke
resni magának, ahol majd egy kolostorcellát építhet.

Istenbe vetett, középkori vak hite alázatában megra
gadta a mindennapok prózai létfenntartásához nélkü
lözhetetlenfejszéjét, és a Falkenstein tetejéről lehajította 
a völgybe. Ekként jelezvén az Úrnak a teljes megadás té
nyét: döntse el a Mindenható, hol leljen új hazát magá
nak. Ott, ahol a fejsze az Ég akaratából megáll a földön.

A  legenda legszebb részéhez érve, erről a rendíthetet
len hitről akaratlanul is az Újszövetség egyik történetére 
gondolok Jézusnak arra a csodatételére, amellyel egy 
gyermeket mentett meg a holdkórosságtól, kiűzvén belő
le az ördögöt. Nem is a csodatétel, hanem a hit erejének 
Krisztusi tolmácsolása ragadott meg ebben a részben. A  
történet szerint ugyanis előbb ezt a gyermeket az apja Jé
zus tanítványaihoz vitte. A zt remélve, hogy ők is tudnak 
gyógyítani, mivel tanítványok

„ . . . E l v i t t e m  őt  a te t a n í t v á n y a i d h o z ,  és 
n e m  t u d t á k  ő t  m e g g y ó g y í t a n i ” -  mondta a 
kétségbeesett apa a Mesternek (Mt 17,16)

Am ikor a csodatétel megtörtént, a tanítványok meg
kérdezték Jézust: „M i m i é r t  n e m  t u d t u k  k i ű z 
n i ? ”

Jézus így felelt: „A ti  h i t e t l e n s é g t e k  m ia t t .  
B i z o n y  m o n d o m  n é k t e k :  ha a k k o r a  h i t e 
t e k  vo ln a ,  m i n t  a m u s t á r m a g ,  a z t  m o n d a 
n á t o k  e n n e k  a h e g y n e k :  m e n j  el  i n n e n  
a m o d a  és e l m e n n e ;  és s e m m i  s e m  vo ln a  
l e h e t e t l e n  n é k t e k " .  (Mt 17,20)

Ez a mustármagnál nagyobb hit adott erőt remeténk
nek ahhoz, hogy felkutassa az Isten által kijelölt helyet.

Három napon keresztül kereste az eldobott baltát, 
míg végre megtalálta. S azon a helyen, ahol ráakadt, 
most templom áll.

Szilárd hite erőt adott gyenge testének arra, hogy pri
mitív szerszámaival összetákolja a vidék első, kicsinyke 
templomát és mellé egy kezdetleges kolostorcellát. Földi 
léte korlátozott lehetőségei miatt ennyi futotta az erejé
ből. Istentől kapott feladatát ilyen mértékben tudta csak 
elvégezni. Mivel rá is érvényes volt H. Broch gondolata: 
„ M i n d e n  e m b e r i  é l e t . és m i n d e n  emberi  
m ű  e g y ü t t j á r  v a l a m i  re j tve  m e g h ú z ó d ó  el- 
v é g e z h e t e t l e n  m a r a d é k k a l  -  ez t  a sors ter-  
h e t  v a l a m e n n y i ü n k n e k  v i s e l n i  k e l l . ” 
(Hermann Broch: Vergilius halála)

Ez az igazság azonban csak az egyes személy számá
ra lehet tragikus, az emberiség sorsában nem jelent tö
rést. Mert nemzedékek váltják egymást és minden kor 
megszüli a maga hívőit és szentjeit.

Wolfgang kicsi Szent-János kápolnáját is tovább alakít
gatták, bővítgették Gyönyörű, gótikus templom áll most 
a régi helyén. Belépve a boltozatos, lenyűgöző belső térbe, 
az üvegablakok-engedte, szűrt fénynél áhítat száll ránk. 
Tekintetünk azonban hamarosan végigfut időn és téren 
át, és megáll Michael Pachemek, Dél-Tirol szülöttjének 
világhírű számyasoltárán, melyen tíz éven át dolgozott a 
művész. Ebben az alkotásban összefogta a német gótika 
és az olasz reneszánsz stílusjegyeit, bizonyítván ezzel a 
művészet folyamatosságát és egyetemességét.

A  barokk kor tovább díszítette még a templombelsőt. 
Ez azonban már művészettörténet. A  templom ott, a 
Wolfgang-tó havasok csúcsait tükröző, kék vize fölött 
Szt. Wölfgangot dicséri. A  remetét, aki hitével megren
gette a hegyeket.

A z írásos emlékek kicsit másként rögzítették a regens
burgi főpap alakját. Valóban elhagyta püspöki székét, és 
Mondsee kolostorába vonult vissza.

De a róla szóló legenda szebb!
L en h ard tn é  B erta lan  Em m a
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/ N A P R Ó L  N A P R A
Krisztus mondja: Amikor megtettétek ezeket akár

csak eggvei is a legkisebb atyámfiai közül, velem tet
tétek meg. M t 25,40

VASÁRNAP Jézus Krisztus mondja: Nem azért száll
tam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem,

I hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. 
Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy 
abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem 
feltámasszam az utolsó napon Jn 6,38-39 (Zsolt 74,22; 
Lk 10,25-37; ÍJn 4,7-12; Zsolt 78,1-31). Többször elő
fordul velünk, hogy betegségben, családproblémák 
közepette, vagy ha anyagi gondjaink vannak, nagyon 
elkeseredünk, néha még az élettől is elmegy a kedvünk. 
Félünk, hogy még Isten is elhagy bennünket, lemond 
rólunk. Ez nem így van. Ő fel akar támasztani bennün
ket az utolsó napon, és neki is van hatalma arra, hogy 
az akaratát keresztülvigye.

HÉTFŐ Ragaszkodjatok szívből azÚRhoz, egyedül 
neki szolgáljatok lSám 7,3 (Róm 12,11; 2Sám 9,1-11; 
Mt 14,13-21). Vizsgáljuk meg magunkat. Nézzük meg, 
hogy csak a eszünkkel ragaszkodunk az ÚRhoz, vagy a 
szívünkkel is. Ha Őt igyekszünk szolgálni, a szívünk vi
szont tele van félelemmel, lázadással, elégedetlenség
gel, akkor ezt imádságunkban valljuk meg neki, és kér
jük, hogy formálja át a szívünket.

KEDD Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett 
Istened az ÚR, már negyven esztendeje a pusztában, 
hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, 
mi van a szívedben 5Móz 8,2 (lK or 10,13; Mk 12,41—44; 
Mt 14,22-36). Hogy az embernek mekkora hite van, az 
a bajban, az élet nehéz szakaszaiban derül ki. Nem csak 
Isten számára válnak ilyenkor világossá a dolgok, 
hanem a mi számunkra is. Ezek vagyunk mi. Pál pedig 
az lKor 10,13-ban megmutatja, hogy milyen az Isten.

SZERDA Tágjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, 
hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok 
oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre 
keltetek. Tágjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként 
az Istennek Róm 6,13 (Ez 33,11; Mk 3,31-35; Mt

15,1-20). Bár ingyen kegyelemből van üdvösségünk, azért 
a bűn elleni harcban Isten nekünk is ad feladatokat 
Hallgassunk rá, végezzük el azt ami a mi dolgunk.

CSÜTÖRTÖK Bizony javamra vált a nagy keserűség. 
Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad 
mögé dobtad minden vétkemet Ézs 38,17 (2Thessz 
2,16-17; ApCsel 6,1-7; Mt 15,21-28). Sokszor nem 
tudjuk, miért van az életünkben annyi keserűség. Isten 
tudja, hogy enélkül jóval könnyelműbb, felelőtlenebb 
életet élnénk és így az enyészet vermébe jutnánk. A 
szenvedés bennünket is és szeretteinket is elgondolkod
tat, mégha rögtön nem is vesszük észre.

PÉNTEK Ezek a bárány ellen fognak harcolni, a bárány 
azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak 
Királya; és akik vele vannak, azok a elhívottak, a válasz
tottak és hűségesek Jel 17,14 (2Kir 6,17; Ézs 58,7-12; Mt 
15,29-39). Az isteni és a gonosz erők harcát láthatjuk 
magunkban és a körülöttünk lévő világban egyaránt. 
Olykor-olykor felmerül bennünk a kérdés: Biztos, hogy 
ebből a harcból Isten kerül ki győztesen? Ilyenkor a 
Sátán hatalmát szinte teljes egészében, a Istenét pedig 
alig látjuk. Vegyük észre hogy Istennek mekkora ereje 
van, vegyük észre azt is, hogy ebben a háborúban hív 
bennünket az Ő táborába: csatlakozzunk hozzá!

SZOMBAT Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüléi
teknek azú rb an , mert ez helyes. Ti apák pedig ne 
ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Ú r 
tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel Ef 6,14 (2Móz 
20,12; Jer 22,13-19; Mt 16,1-12). A mai ember elég jól 
ismeri a jogait, küzd is értük, mert hisz abban, ha a 
jogait maradéktalanul érvényesíti, akkor lesz boldog. 
Ebben a küzdelemben sok sebet ejtünk a másikon. Ha 
a jogaink helyett a kötelezettségeinkre figyelnénk, 
sokkal szebb lenne a világ. Ebből az igeversből is 
próbáljunk meg arra figyelni, amit az Ú r nekünk 
parancsol, nem arra amit a másoknak, így talán köny- 
nyebben létrejön a családi béke, s talán mi is boldogab
bak leszünk.

Füller Mihály

A VASARNAP IGEJE

Változás
Jakab 1,17

Életünk tele van változással. Ez 
sokszor megdöbbentő, lesújtó. 
Még az örvendetes változásnak is 
lehet keserű mellékíze, mert min
den esetben beleszűrődik valami a 
múlandóságból.

Az első nap az iskolában. Sok 
gyermek sírva engedi el az édes
anyja kezét -  mintha érezné, hogy 
valami végleg elmúlt, lezárult a 
gondtalan játék ideje. Félelemmel 
tölti el az új, az ismeretlen. -  A 
menyasszony ott áll az oltár előtt, 
öröm nézni a fiatal pár boldogsá
gát -, de ugye az édesanya könnyei 
ilyenkor nem csak örömkönnyek. 
Hiszen érzi, hogy valami elmúlt. 
Gyermeke úgy mint eddig, már 
nem lesz az övé.

A változásban benne van az idő 
kegyetlensége: a múlt vissza nem 
jön. A gyermekkor, az ifjúság, vagy 
talán az elveszett egészség, talán 
egy barátság, talán egy kettétört

szerelem ért véget. De időskorban 
is átéljük ezt. Egyre több gyászje
lentést hoz a postás. Változás kö
rülöttem. Most már nem csak úgy, 
hogy valaki más városba kerül, ha
nem „elmegy” végleg.

Igénk arról beszél, hogy Istentől 
jön minden jó, és hozzáteszi, hogy 
Istenben nincs változás. Mi ezer-» 
szer átéljük egy élet során: elfogy 
sok minden: erő, szeretet, egész
ség. Elvesztek sok mindent, amiről 
azt hittem, hogy az „enyém.” És 
elvesztem azt is, akiről boldogan 
mondtam, ő az enyém. Isten adja, 
majd lassan visszaveszi ajándékait. 
Veszendő, változó, múlandóságra 
siető életünkben olyan jó hallani 
az ige szavát: van Valaki, akiben 
nincs változás... Van egy erőforrás, 
amely változatlan. Van egy felső 
vezeték, amely soha ki nem merül. 
És ezért igaz Ézsaiás 40,31: akik az 
Úrban bíznak, erejük megújul.

Szakemberek szerint a mai világ 
minden súlyos problémájának oka 
az energiakérdés. A modem tech
nika hihetetlen sok energiát igé
nyel és emészt fel. Fogy az energia 
és új energiaforrások után kell néz
ni... De az egyes embernek is min
dennapi szorongató kérdése: med
dig lesz még erőm -  felkelni, dol
gozni. Idős házaspárt látogattunk. 
Nem betegek, mégis úgy döntenek, 
szeretetotthonba mennek. Csodál
kozó kérdésemre azt válaszolták: 
Már képtelenek ellátni a ház körü
li teendőket, elfogyott az erő.

Fogy a fizikai erő. De a lelki erő 
is: elviselni egy nehéz családtagot, 
önző férjet, szeszélyes feleséget, 
hálátlan gyermeket...

Hogyne érdekelne hát minden
kit az erő titka és az a forrás, amit 
az ige kínál: Akik az Úrban bíznak 
erejük megújul.

A  fizikai erő is? Sokszor az is. 
De főleg megújul a benső lelki erő, 
a bátorság, az önzetlenség, az ál
dozatkész szeretet ereje.

Gáncs Aladár

„Ahol az Úr lelke, ott 
a szabadság”

Keresztyén Férfiak Európai Fóruma 
(1991) tartja konferenciáját Budapesten 
szeptember 6-10. között. Európa 16 orszá
gából és Amerikából mintegy 100 résztvevőt 
várnak, hogy Európában a keresztyén 
üzenet megszólaltatásáról beszélgessenek. 
Keresztyén férfiak Európából az elé a ki
hívás elé kell, hogy álljanak, hogy spirituális 
energiájukat, erőfeszítéseiket a felelős élet
folytatás irányába tereljék.

A konferencia Budapesten, a Benczúr 
Hotelben ülésezik. Az előadásokon kívül 
időt szánnak arra, hogy különböző egyházi, 
szociális, tudományos és ökumenikus intéz
ményeket meglátogassanak. Munkacsopor
tokban ismertetik és beszélik meg a férfiak 
munkáját a németországi, svájci, észtországi 
és osztrák egyházakban. Szeptember 10-én, 
vasárnap a fasori templomban vesznek részt 
közös istentiszteleten és úrvacsoraosztáson, 
amelyen a Fórum jelenlegi elnöke Günter 
Apsel (Schwerte, Wesztfália) lelkész hirdet 
igét. A liturgikus szolgálatot a csehországi 
Huszita Egyház lelkésze, Vaclav Böhm és 
Szirmai Zoltán pesti esperes végzi.

ÁRLESZÁLLÍTÁS!

A tanév kezdetén egyes kiadványokat -  melyeket hitoktatás és 
iskolai oktatás segédkönyveként lehet használni -  leszállított 
áron forgalmazunk szeptember hó végéig.

Az árakból 50% engedményt adunk.
Máté evangéliuma .......................................................... 47,-
Márk evangéliuma . •••......................................................  47,-
Lukács evangéliuma ..............................................................  47,-
János evangéliuma ..........................................................  47,-
Bálintné: Tóvá lesz a délibáb ...............................................148,-
Kutas Kálmán: Egy emberélet ...........................................  65,-
Rédey Pál: A máglya nélküli város ..................................  97,-
Scholz László: Jézussal egy asztalnál .............................. 82,-
Szépfalusi István: Lássátok, halljátok.............................. 269,-
VÁjta Vilmos: Hitből fakadó élet ...................................... 172,-
Vajta Vilmos: A szeretet keresztény értelm ezése............138,-
Grünvalszky Károly: Ábrázolt egyháztörténet I—II...........1120,-

„OSZIKEK” O TTHONHÁZ

Kedves Testvérünk!

Ezúton értesítjük, hogy 1995 őszén 
megnyitjuk ápoló és gondozó otthon
házunkat idős emberek részére, melyet 
a keresztény egyházak egyetértésével 
kívánunk működtetni. Otthonunkban 
gondtalan, békés öregséget biztosíthat 
szerettei vagy önmaga számára.

Az igényesen kialakított, maximum 
15 fő elhelyezésére szolgáló nagykertes 
családi házban családias gondoskodást 
nyújt a keresztény hitben élő személy
zet.

Szolgáltatásaink: fűtés, világítás, 
melegvíz, mosás, vasalás, takarítás, ét
kezés napi négyszer (házias jellegű) 
szükség esetén diétás, kulturális prog
ramok igény szerint, lelki gondozás lel- 
készi szolgálattal, állandó szakápolói 
ügyelet, orvosi ellátás, testápolás rá

szorultság szerint, kórházi kezelés utá
ni rehabilitáció.

Olyan idős személyek jelentkezését 
váijuk felekezeti hovatartozástól füg
getlenül, akik ilyen szeretetteljes, biz
tonságos körülmények között kívánnak 
élni életük utolsó szakaszában, és ren
delkeznek készpénzben vagy ingatlan
ban 950 ezer Ft-tól 2,5 millió Ft-ig.

Ezen összeggel a szoba, illetve a lak
rész (apartman: szoba, zuhanyzó, mos
dó, WC) holtig tartó használati jogát 
vásárolják meg. Az ellátásért havrl5 
ezer Ft térítési díjat kell fizetni.

Kérésére gépkocsival a helyszínre 
szállítjuk és bemutatjuk az otthont.

Szobák vagy lakrészek leköthetők, 
illetve előjegyezhetők: dr. Borszék La
jos orvos presbiter címén: 6000 Kecs
kemét, Kard u. 9. Tel.: '76/325-959. 
Szept. 11-től: 497-959.

BO LD O G O K  
AZ IRGALM ASOK!

A FÉBÉ Diakonissza Egye
sület a gyülekezetek önkéntes 
munkásai részére előadás-so
rozatot tart, hogy segítséget 
nyújtson beteg és idős testvé
rek lelki és egészségügyi házi 
gondozásában. Összejövetele
inkre azokat is várjuk, akik a 
jövőben vállalnának ilyen szol
gálatot Az előadásokat októ
ber és november hónapban 
szombatonként du. 3 órai kez
dettel tartjuk anyaházunk 
imatermében: Bp. 1021
Hűvösvölgyi út 193.

Az előzetesen jelentkezők
nek részletes programot kül
dünk. SZOLGÁLJATOK AZ 
ÚRNAK ÖRÖMMEL!

MIT TESZ A JOBB?
Jak 2,14-17

Vagy tizenöt éve egyik ismerő
söm a Margit-szigeten sétált. Sza
kadt külsejű hajléktalan vetődött 
mellé és minden kertelés nélkül 
ezt mondta: „Légy szíves, adjál két 
forintot!” Mire ismerősöm ezt 
mondta: „Neked nem két forintra, 
hanem Jézusra van szükséged!” A 
következő pillanatban a hajlékta
lan elég egyértelműen jelezte, 
hogy neki mégis inkább a két fo
rintra lenne szüksége. Elgondol
kodtató dolog.

Albert Schweitzer keresztyén 
térítést szeretett volna végrehajta
ni az afrikai bennszülöttek között, 
de rájött, hogy először a testét kell 
meggyógyítania annak, akit meg 
szeretne téríteni. Mert szükséges 
volt, hát orvos lett, és mert kellett 
a pénz a kórházhoz, hát orgona
művészként Európa-szerte hang
versenyeken gyűjtött rá. És meg 
tudta mutatni az afrikai bennszü
lötteknek, hogy Jézusra van szük
ségük. Ez is elgondolkodtató do
log.

Jézusról sok helyen olvassuk: 
„Sok beteget meggyógyított, és hir
dette Isten országának evangéliu
mát. ” És nem csak ennyi van írva: 
H irdette az Isten országának 
evangéliumát. Volt úgy, hogy tízet 
gyógyított meg, de csak egynek 
tudta hirdetni az evangéliumot, 
mert egy jött vissza megköszönni. 
Egyetlen betegnek sem mondja 
Jézus: „Meggyógyítlak, ha utána a 
követőm leszel. ” Nincs feltétel, pe
dig lehetne. Még inkább elgondol
kodtató.

Aztán ott van az utolsó ítélet. A 
juhok és a kecskék szétválasztása 
(Mt 25) nem azon az alapon törté
nik, hogy te jártál templomba, te 
nem; te megtartottad a parancso
latot, te nem; te tisztességes polgá
ri életet éltél, te nem; te adakoztál, 
te nem; te evangélikus voltál, te 
nem. Ezeket lehet, hogy meg sem 
kérdezik. De ilyen elhangzik: 
„Szomjaztam, és innom adtatok.” 
Lehetséges, hogy egy pohár vízen 
fog múlni a dolog? Bizony, lehet
séges. Ez már szinte furcsa.

A fenti példák a hit és a cseleke
detek viszonyáról szólnak. Jakab

apostol egyértelműen beszél: >rA 
hit cselekedetek nélkül halott. ” Ér
telmét veszti a gyümölcsfa gyü
mölcs nélkül, az ének dallam nél
kül, a kotta énekes nélkül, a könyv 
betűk nélkül, a filmszalag vetítő
gép nélkül, a Föld ember nélkül... 
Értelmét veszti az ember a jó cse
lekvése nélkül; a hívő hite pedig 
egyszerűen halott.

A műhit megelégszik a kegyes
ség jól látható külső jeleinek a 
pontos betartásával. A műhit né
hány műjócselekedet kiterm elé
sére is képes. Ezek legfeljebb az 
em berek ámítására vagy a lelki
ism eret elaltatására jók. Olyan 
ez, mint a művirág az oltáron; az 
Istent azonban nem lehet be
csapni.

Jézus sohasem úgy beszél a jó
cselekedetekről, mint amit az em
ber fogcsikorgatva, vért izzadva 
megszül, hanem úgy, mint ami ma
gától jön, természetesen fakad az 
ember belsejéből. Nem kell rá kü
lön figyelni, nem kell feljegyezni, 
nem kell rá az Istent emlékeztetni, 
nem jellemző, hogy sokan tudnak 
róla.

Jézus a belsőnket szeretné ki
cserélni, hogy ne kétségbeesetten 
utánozzuk a jót, hanem hogy tud
juk tenni öntudatlanul. Öntudatla
nul, ahogyan a forrás nem tud ró
la, hogy a vize jó, ahogyan a gyer
tya nem tud róla, hogy á  fényénél 
olvasni lehet, ahogyan a fülemüle 
nem tud róla, hogy az éneke szép, 
ahogyan a bal kéz nem tud róla 
milyen jót tesz a jobb...

És még valami. Az igazán jó em
bernek fogalma sincs róla, hogy ő 
jó ember. Sőt mindig elégedetlen 
magával, és biztosan tudja, hogy a 
mulasztása több mint a jó cseleke
dete. Tudja, hogy ilyenkor kihez 
lehet kegyelemért fordulni.

Mekis Adám

IMÁDKOZZUNK!
Urunk! Ne büntess, ha vétkezünk el

lened, világosságot adj, ha sötétségben 
járunk, fogd vissza kezünket, ha elbi
zakodunk. Az élet könyvébe írd be ne
vünket, nem cselekedeteinkért, hanem 
egyszülött Fiadért, a Jézus Krisztu
sért. Amen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. szeptember 10.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv., tanévnyitó) 
Szebik Imre; de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Szebik-ímre; du. 6. 
Madocsai Miklós; XII., Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Madocsai Miklós; Modort u. 6. de. fél 
10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ör
dögárok u. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer, m ., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. 
de. 10. (tanévnyitó) Donáth László; Óbuda, 
m ., 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.) 
Pálinkás Ingrid; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; du. 6. Zászkaliczky Péter; VII., Város
ligeti fasor 17. de. 10. (úrv.) Nemzetközi 
Konferencia záróistentisztelete; de. 11. 
(úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 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; VIII., Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Ihmás; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Ihmás; 
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., Né
metvölgyi út 138. de. 9. (családi) Ferenczy 
Erzsébet; Budahegyvidék, XII., Thrcsay V. u.
11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 11. 
(úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7. Takács Jó
zsef; X m ., Kassák Lajos u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György; U H ., Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 
11. (tanévnyitó) dr. Szabó Lájos; XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10. dr. Szabó Lajos; 
Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, XV, Régifóti út 73. 
Nagytemplom de. 10. Szabó István; Rákos
szentmihály, XIV, Hősök tere de. 10. dr. 
Karner Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány 
I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, 
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Fűke 
Szabolcs; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. 
de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr, 
XVn., Pesti út 111. de. fél 11. Fűke Szabolcs; 
Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. de. 11. Kósa 
László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 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, XXH., 
Já ték  u. 16.de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 13. VASÁRNAPON az oltárte- 
rítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Mk 12,41-44; az igehir
detés alapigéje: Jak  2,14-17 (18-24).

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a  41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz.

szeptember 9. szombat: Missziói 
Híradó.

szeptember 10. vasárnap: „Mélybe, 
mégis fölfelé” -  Csepregi Béla soroza
ta.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pl. 
19.

HAZAI ESEMENYEK
A Keresztény 

Társaság (KÖT)
Ökumenikus Baráti 
a tolerancia évében 

konferenciát rendez szeptember 28-30. 
között „A szeretet türelmes -  hosszútű
rő” (lKor 13,4/a) címmel. A  konferencia 
helye: Budapest, H., Szerb Antal u.
13-17. (Magyarországi Szent Erzsébet 
Idősek Otthona.) A  programban előadá
sok lesznek megbeszéléssel, kerekasztal 
beszélgetések a témában, ökumenikus is
tentisztelet és a KÖT közgyűlése az utol
só napon. Minden érdeklődőt várnak.

tember 10-én estére: Imádkozzunk a 
börtönben megtért testvéreinkért és 
kérjük a Szentleiket, erősítse őket hi
tükben.

Hévízgyörkön 3 szoba összkomfortos 
családi ház, központi gázfűtéssel eladó. 
Irányár: 4,4 millió forint. Tfelefon: 06-20-417- 
642.

A Kőszegi Gyurátz Ferenc Evan
gélikus Leánygimnázium Volt Növen
dékeinek Egyesülete szeptember 16- 
án, szombaton 11 órakor tartja évi ren
des közgyűlését és találkozóját a Buda- 
pest-Deák téri gyülekezeti teremben.

Lakásomat nagyobbra cserélném, minden 
megoldás érdekel. (Zugló, 75 m, 2 
szoba-(-személyzeti, magasföldszint (Tele
fon: 183-241 -  du. 6 órától.

Idős hölgy vagy gyerek felügyeletét váll- 
lalná középkorú nő. Tfelefon: 178-1963.

HIBAIGAZITAS
Lapunk augusztus 27-i száma 3. ol

dalán dr. Zsigmondy Árpád: Regnum 
Marianum című cikkébe sajtóhiba csú
szott. A  harmadik bekezdés első sorá
ban természetesen II. L a jos  olvasandó.

SZÜLETÉS
Selmeczi Lajos szákszendi lelkész

nek és feleségének, Juhász Ágnesnek 
hetedik gyermekük született, aki a 
keresztségben Márk, Benjámin nevet 
kapott. „Fiaimat és kezeim mynkáját 
csak bízzátok reám” Ézs 45,11.

ÉPÜLETKLINIKA KFT. TfeL/Fax: (32) 
316765

Új épületek és tartószerkezetek tervezé
se, meglévő és károsodott építmények felül
vizsgálata és szakértése az ország egész terü
letén.

HARTA
A Hartai Evangélikus Egyházközség 

lelkészi állása megüresedett, betöltésé
re pályázatot hirdet a gyülekezet. Je
lentkezést és érdeklődést az Esperesi 
Hivatalba kéijük október 10-ig (6230 
Soltvadkert, dr. Grätzer u. 1. Tel/fax 
78/381 037).

DUNAEGYHAZA
A gyülekezet lelkészi állása szep

tember 1-jétől megüresedett. Pályázni 
lehet az Esperesi Hivatalnál 6203 
Soltvadkert dr. Grätzer u. 1. címen, ill. 
telefonon 78/381-037.

HALÁLOZÁS
Iglói dr. Szontagh Kristóf, a zuglói 

evangélikus gyülekezet hűséges pres
bitere, ősi, hitvalló evangélikus család 
leszármazottja 1995. július 26-án, éle
tének 81., házasságának. 50. évében 
elhunyt. Temetése augusztus 15-én volt 
a rákoskeresztúri új köztemetőben. 
.Akkor majd megtudod, hogy én va
gyok az Úr, nem vallanak szégyent, 
akik bennem bíznak.” (Ézs 49,23)

Átépítés miatt sürgősen eladó: 32 változa
tú, pneumatikus, táskaládás Angster orgona 
(1933) szerkezeti elemei, lebontatlan 
állapotban (fújtató, szélládák, traktúra, 
redőnyszekrény, játszóasztal 6 sípsor). Cím: 
Református Egyházközség, 2750 Nagykőrös, 
Szolnoki ú t 5. Tel/fax: (53) 351-535.
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TORONYÓRÁK korszerűen 
világszínvonalon 

Kvarc- és rádióvezérléssel.
__pcsolóörák, harang villamoeítáe
TORONYÓRAIPARI TÁRSULÁS 
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 

TeL: (22)312-235

TORDAS
A lelkészi hivatal új telefonszámot 

kapott: (22) 467-518.

DABAS-GYÓN
A gyülekezet lelkészi hivatala új 

telefonszámot kapott (Koczor Tamás 
lelkész (29) 360-174.

Boros M árta 1995. június 15-én, 
életének 47. évében váratlanul elhunyt. 
Temetése június 29-én volt a rákos- 
keresztúri új köztemetőben. Az el
hunytban Boros Károlyné, a korábbi 
zuglói lelkész özvegye leányát gyászol
ja. „Mondjátok a remegő szívűeknek: 
legyetek erősek, ne féljetek! íme jön 
Istenetek.” (Ézs 35,4)

TÁPIÓSZENTMÁRTON 
A lelkészi hivatal új telefonszámot 

kapott: (29) 423-029.

A Nagycsaládosok Országos Egye
sülete az Országos Lelkipásztori Inté
zettel összefogva „Megismerkedéstől a 
családalapításig” címmel előadássoro
zatot szervez a csepeli főplébánia- 
hivatalban. (1214 Budapest, Sas u. 10.) 
Előadások megbeszéléssel minden má
sodik hét szerdáján este fél 7-től. Első 
alkalom: szeptember 13.

A MAGYAR BORTONPASZTORA- 
CIÓS TÁRSASÁG imatémája szep-

Kovács Istvánná Farkas Erzsébet, 
Farkas János zuglói másodfelügyelő 
leánya 1995. agusztus 9-én, életének 
40. évében elhunyt. Temetése augusz
tus 18-án volt a kispesti temetőben. 
„Ha a halál árnyékának völgyében 
járok is, nem félek semmi bajtól, mert 
te velem vagy, vessződ és botod megvi
gasztal engem. Az Ú r az én pász
torom” (23. Zsoltár)

■. A p r ó h ir d e té s

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus 
Általános Iskola napközis pedagógust, 
német tanárt, portást, takarítót és konyhást 
keres. Jelentkezés írásban vagy személyesen 
Bp. 1028 Községháza u. 10.
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Senkisem halhat meg békében, 
ha nem követ el mindent,
hogy mások élhessenek.

Albert Schweitzer

■ ■ M S E M

A TARTALOMBÓL ~
EGYÜTT ÜLTEK ÉS EGYÜTT 

IMÁDKOZTAK...

EGY A SOK KÖZÜL?

IGEHIRDETÉS AZ ÉLET 
. TISZTELETÉRŐL

Iskolá in k  az elm últ tanévben
Gimnáziumaink eredményes tanévet fejeztek be júniusban. Olvasóink tá

jékoztatására hat kérdést tettünk fe l az iskolák vezetőinek és ezeket adjuk 
közre egymás utáni számokban.

A  hat kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanévről.
2. M i teszi az iskolát egyházi iskolává?
3. M i okozott gondot vagy nehézséget a tanévfolyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jellemezték a tanév munká

ját?
. 5. M i a gimnázium profilja? Hány osztály van, tagozatos oktatás folyik-e 
és milyen szakon?

6. Van-e kollégium és milyen a telítettsége?
(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a kérdés sorszámát tün

tetjük fel.)

Békéscsabai Gimnázium
V álaszol: N án ai L ászló  igazgató

„FORDÍTSA FELÉD ORCÁJÁT AZ ÚR”

1. Az elmúlt tanévben má
sodik évét élte meg a már 11 
osztállyal műdökő Békéscsa
bai Evangélikus Gimnázium, 
immár önálló otthonában, a 
Nagytemplom közvetlen szom
szédságában. Kialakult egy jó 
munkát végző tantestület, s 
létrejöttek a diákság önszerve
ződő csoportjai is.

2. Az egyre romló gazdasági 
körülmények mellett kell egy
szerre gondoskodni a rend
kívül leromlott épület felújí
tásáról, a szertárak, laboratóri
umok eszközökkel való fel
töltéséről, az informatikai hát
tér megteremtéséről, a tan
testület fokozatos kibővítésé
ről. Ilyen körülmények között 
csak egymás iránti tisztelettel, 
szeretettel, egymás megbe
csülése révén volt biztosítható

az eredményes működőké
pesség.

A türelem és a szeretet, va
lamint a mindennapi Ige 
jelenléte adott és ad bizodal
mát és erőt, kitartást mun
kánkhoz.

3. Öröm, de ugyanakkor 
gond forrása is volt, hogy meg
szűnt a „társbérlet” a Rózsa 
Ferenc Gimnáziummal. Öröm, 
mert végre saját épületünkben 
folyhatott a tanulás, illetve 
tanítás. Gond, mert az iskola a 
legelemibb infrastrukturális 
feltételek mellett, majdnem 
csak üres szertárakkal, szük
séges szemléltető eszközök 
nélkül volt kénytelen működ
ni. Ezeknek az eszközöknek, 
laboratóriumi, számítástech
nikai berendezéseknek, sport
szereknek a pótlása rendkívül

költséges és hosszú időt igény
bevevő folyamat lesz.

4. Mindenekelőtt a régi isko
laépület teljes birtokbavétele 
emelendő ki. A városközpont
ban, a két templom tőszom
szédságában lévő klasszikus 
szépségű épület -  a volt Rudolf 
Gimnázium -  ma már a Békés
csabai Evangélikus Gimná
zium otthona. Sikeresen szere
peltek tanulóink a különböző 
szintű tanulmányi versenye
ken, s megrendezésre került 
első önálló kiállításunk is a 
Békés Megyei könyvtárban.

5. Gimnáziumunk egyaránt 
gondot fordít a humán és reál 
tárgyak tanítására, de egyedül
álló (a megyében is!) profilja a 
művészeti tagozat (drámairo
dalmi és képzőművészeti cso
port). Ebben az oktatási típus
ban felmenő rendszerben már 
több mint 70 tanuló vesz részt.

A nyolcosztályos gimnázi
umban a három művészeti osz
tállyal együtt 16 osztály van, 
több mint 400 tanulóval.

6. Az iskola a „Vasút a gyer
mekekért” Alapítvány nagysze
rűen felszerelt békéscssabai 
kollégiumával áll szerződéses 
kapcsolatban. Sajnos, az idén 
már nem minden diákunkat 
tudtuk ott elhelyezni: saját, ön
álló kollégium fenntartása pe
dig egyelőre még semmikép
pen nem lenne gazdaságos.

A fóti gyülekezetben ötödik al
kalommal iktattak lelkészt augusz
tus 26-án szombaton. Bohus Imre 
nyugdíjba vonulása után a gyüle
kezet dr. Cserhátiné Szabó Izabellát 
hívta meg lelkészéül. Az iktatás 
szolgálatát Detre János, a Pest me
gyei Egyházmegye esperese végez
te, segítői Baranyai Tamás esperes
helyettes és Bohus Imre, a lelkész

előd voltak. A megbecsülés, az 
öröm és a szeretet jele volt nem 
csupán a teli templom nagy gyüle
kezete, de a harminc Luther-kabá- 
tos lelkésztárs is, akik eljöttek, 
hogy együtt ünnepeljenek és áldást 
kérjenek -  mondjanak a szolgálat
ba induló számára.

Az esperes igehirdetésének 
alapjául 4Móz 6,25 versét válasz
totta. Az istentiszteleteink befeje
zéseképpen mindig elhangzó Áro- 
ni áldás egy mondata figyelmezte
tett arra, hogy itt ma áldást kémek 
annak számára, aki felvállalta a 
szép, de nem könnyű pásztori szol
gálatot ebben a gyülekezetben. 
Emlékeztetett arra, hogy az elő
dök sorában ott volt idős 
Zászkaliczky Pál, aki erőteljes kéz
zel pásztorolt és ott volt a közvet
len előd, Bohus Imre, aki csendes, 
de szívós munkával építette to
vább nehéz idők sodrásában a gyü
lekezetét.

Most minden tekintet Isten felé 
fordul, mert ma áldást kérünk. 
Fordítsa orcáját az Úr egyházunk

L elkésziktatás a fóti gyülekezetben

felé. Legyünk a békesség szigete. 
Ma, amikor minden meglazult, 
társadalmi feszültségek nehezítik 
életünket, itt kell egyháznak len
nünk! Kell a hit stabUitása, erre az 
alapra kell építenünk. Egyházme
gyénk felé  is forduljon az Ur. Min
den olyan legyen közöttünk, hogy 
kibírja Isten tekintetét. Az új lel
késznek jó bizonysága van, akire

A b e ik ta to tt lelkész igét h ird e t

feltekinthet a gyülekezet, aki rá
építhet az alapra, aki elég alázatos 
ahhoz, hogy az elődökre építsen. 
Forduljon az Úr az új lelkész és csa

ládja felé, hogy a papi család és a 
gyülekezet együtt végezhesse szol
gálatát.

Az iktatás liturgiája, a lelkészek 
áldásmondása és a Confirma éne
ke után a beiktatott lelkész Lk 
4,1-21 alapján prédikált. Nem ön
telt vakmerőség* ajkunkra venni 
ezt az igét? -  tette fel a kérdést. 
Nem! Jézus köszönti ma a gyüle
kezetét. Jézus győzelmének a jele 
van közöttünk. Aki elfogadott 
mint három gyermek anyját, mint 
bátortalant és gyengét, mégis lehe
tek Isten eszköze. A Lélek forrásá
ból enged Isten merítenünk nap 
mint nap. Ma sem csillapíthatja 
más éhségünket és szegénységün
ket, mint az evangélium. Szegé
nyek és koldusok vagyunk, de bol
dogok, akiket Isten megelégít. 
Mindnyájan reménységgel tekint
hetünk fel Jézusra, ne az embere
ket, Őt figyeljük és lássuk! A „ked
ves esztendő” ma a miénk -  nem 
szeretnék másból élni és éltetni, 
mint az evangéliumból. A gyüleke
zet szelíd és alázatos igehirdetést 
hallott, de átsugárzott rajta Jézus 
győzelme, az evangélium ereje.

Az istentiszteletet követő köz
gyűlésen Detre János esperes az 
egyházmegye nevében is megkö
szönte Bohus Imre „hangyaszor
galommal” végzett három évtize
des szolgálatát, amire a távozónak 
csak ennyi volt a válasza: „szeret
telek titeket és a gyülekezetét.” 
Baranyai Tamás arra figyelmezte
tett, hogy akit megáldunk, azért 
felelősek is vagyunk. Mike István 
másodfelügyelő a gyülekezet nevé
ben kérte, hogy gyökerezzenek 
meg és másokat is meggyökerez
tessenek. Kurucz Lajos a mogyoró
di fiókgyülekezet nevében ígérte a 
segítségüket. Köszöntöttek a test
véregyházak képviselői, a katoli
kus, a református és a baptista 
gyülekezetek nevében. Dr. Cserhá
ti Sándor professzor a család nevé
ben fejezte ki, hogy örömmel és 
szorongással is tekintenek a lel- 
kész-édesanya-feleség hármas 
szolgálatára. Tóth Sándor polgár- 
mester pedig a község népének 
szeretetét kínálta fel. Köszöntöt
ték a lelkésznő férjét, akit mint or
vost is tisztelettel és szeretettel fo
gadtak. Az estébe nyúló beszélge
tések erősítették az áldó és elfoga
dó szeretetet a lelkész és családja 
iránt.

AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA
1995. szeptember 22-én, pénteken, 15.30 órakor tartja

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELETÉT ÉS ÜNNEPI ÜLÉSÉT

a Budapest-Zuglói evangélikus templomban 
(Bp., XIV. Lőcsei út 32.).

Az istentisztelet igehirdetői szolgálatát 
dr. HARMATI BÉLA püspök-elnök végzi 

és beiktatja tisztébe
dr. theol. habil. HAUSMANN JUTTA professzort. 

Ünnepünkre szeretettel meghívjuk.
Dr. Reuss András 

rektor

AZ ÜNNEPI ÜLÉS RENDJE: 
Megnyitás
Dr. Haussmann Jutta székfog

laló előadása:
Az idegen -  elfogadás és elhatá

rolás között.
r Az idegen teológiai értékelése az 

Ószövetségben.
Az elsőéves hallgatók fogada

lomtétele
Oktatói megbízások és kineve

zések bejelentése 
Végzős hallgatók bizonyítvá

nyának átadása 
Köszöntések 
Himnusz

M EG H ÍVÓ

A Pécsi Evangélikus Egyház 
Isten iránti hálával és öröm
mel ünnepli meg,

hogy a 120 éve épült templo
mot és épületeit felújította.

Szeretettel bírjuk hittestvé
reinket és barátainkat a szep
tember 24-én de. 10 órakor ta r
tandó hálaadó istentisztele
tünkre, igét hirdet dr. Harmati 
Béla püspök.

M EG H ÍVÓ

A Salgótarjáni Evan
gélikus Gyülekezet új Id* 
készlakásának felszentelése 
1995. szeptember 24-én va
sárnap a délelőtti isten- 
tisztelet keretében lesz. Az 
igehirdetés és a felszentelés 
szolgálatát Szebik Imre 
püspök végzi.

Segédlelkészek kiküldése a D éli Egyházkerületben
SZAKÁCS TAMAS MONORRA augusztus 1-jétől
PÉTERNÉ BENEDEK ÁGNES országos kórházgondozó lelkész augusztus 15-től

ALBERTI (helyettes lelkész) augusztus 15-től szeptember 1-ig 
KRÁMER GYÖRGY MAGLÓD szeptember 1-től
Áthelyezések:

BÁCSKAI KÁROLY és VARI KRISZTINA segédlelkészek MEZŐBERÉNYI. gyülekezetbe augusztus 1-től 
SIKES ATTILA A Romániai Magyar Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházból, a Mokrai 

Gyülekezetből átvéve, helyettes lelkészként -

JÉZUS MONDJA:

Akarom, tisztulj meg!
O rszágos evangélizáió hétvége lesz Nagytarcsán

Mi történt azóta, hogy a pilisi 
udvaron elhangzott a búcsú éne
ke? Akkor azt mondtuk, találko
zunk jövőre, hasonló boldog 
evangélizáción. Még a fülünkben 
és a szívünkben ott él Balikó Zol
tán igehirdetése. Gémes István elő
adása, a pilisiek és irsaiak kedves 
vendéglátása. Szép volt.

Most újra kezdjük. Lelkesen és 
talán ügyesebben. Indulnak a 
nyomdai munkák, a vendéglátás 
szervezése. A program már kész. 
Rendben lesz minden. Ez azonban 
nem elég. Sok-sok imádságra van 
szükségünk. Enélkül még nem si
került egyetlen evangélizáció sem, 
a miénk sem fog. A megérkezés 
bátorságára is szükségünk, van. 
Lelkészek és nem lelkészek lelke
sedésére, otthoni szervezésre, kö
zösségre. Szeretnénk, ha október 
21-én reggel sok helyről indulná
nak autóbuszok, autók, vonatok, 
kerékpárok, hogy elhozzák azokat, 
akik Nasvtarcsán velünk akarják

tölteni ezt a hétvégét az imádko
zás, az igehallgatás, az énekelés és 
a csend közösségében.

A hétvége központi üzenete ez: 
Jézus mondja: Akarom, tisztulj meg! 
A két előadás így szól majd bűnről 
és tisztulásról. Bohus Imre igehir
detései a pusztai vándorlás igéire 
figyelnek. A csoportos beszélgeté
sek pedig az apostoli leveleket ku
tatják.

A hír tehát ez: Nagytarcsa, 1995. 
október 21-22. Országos evangéli- 
záló hétvége.

A többi a Szentléleké és a mi
énk.

Koczor Tamás

A Nyíregyházi EMMAUS Szeretet
o tth o n  szeptem ber 16-án, szom baton 
h á laadó  ünnepet t a r t

Az is ten tisztelet keretében á tad ják  
az  ú jo n n an  épült 20 ágyas gondozó
ré sz leg e t Igét h irdet: Szebik Im re püs-

Fót: dr. C se rh á tin é  Szabó Izabella , D etre  Já n o s  esperes, 
B ohus Im re

Az ü n n ep lő  gyülekezet
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GYERMEKEKNEK

MICHEL QUOIST

A tégla
C em ent ágyára fektette a  tég lát a  kőmíves.
Lapos kanalával biztos kézzel habarcso t vágott rá, 
S új téglát fektetett föléje, meg sem várva a  tégla 
vélem ényét

Szem látom ást n ő t t  egyre nő tt a  fal.
M agasra em elkedhet a  biztos falú  ház: em berek 

otthona.
A nagy bérház lábainá l eltem etett névtelen tég lára  

gondoltam , U ram .

Senki sem lá tja , m iképp vállalja a  so rsá t -  és a 

többiek is ő rá  tám aszkodnak.
M it szám ít az, U ram , hogy az  alapfalban , vagy 

a ház hom lokzatán van-e a  helyem,
Ha hűséggel állok posztom on a  Te m agasztos 

Építm ényedben?...

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

A fészek
Messzire hallatszik a fecskefiókák sivalkodása. Teli torok

ból rikoltoznak, valahányszor megérkeznek a szülők az éle
lemmel. Olivér figyeli, amint az öreg fecskék etetik a kicsi
nyeiket, apró bogarakat tömve kitátott csőrükbe. Alighogy 
elrepültek, a kicsik csendesen kuporognak a fészekben, s 
csak kerek fejecskéjük látható a nyíláson keresztül.

A fecskeszülők fáradhatatlanok. Az sem zavarja őket, 
hogy Olivér a présház előtt ülve figyeli az etetést. Olivér 
örömmel várja a következő hétvégét. Addigra tovább nő
nek a fiókák, s hangjuk még hangosabbá és élesebbé vá
lik.

Júniusnak ezen a hetén esősre és hidegre fordul az 
idő. Olivér minden szülői felszólítás nélkül felveszi a me
leg pulóvert. A gazda meglátogatására pedig magával vi
szi az esőkabátot. A présház felé vezető úton végig a fecs
kefiókák hangját várja. De nem hall semmit. A fészek ott 
a megszokott helyen, az eresz alatt, de semmi mozgás 
nincs benne.

Olivér futva igyekszik a gazdához, hogy megkérdezze, 
mi lett a kis fecskékkeL-—>'

„A hideg miatt történt”, mondja a gazda. „Az öregek 
nem találtak elég élelmet.”

„Igen, derrT5 mondja Olivér, és nem érti a dolgot. „Ho
va letteka kicsik?”

„Éhen pusztultak”, feleli a gazda. „A szülők pedig ki
dobták őket a fészekből, egymás után. Nézd csak, most 
építenek egy újabb fészket a második költésfygz!” Oljvér 
felpillant az eresz aljára, és valóban, már növekszik az új, 
sárbóliés szalmából készült fészek. Két fecske hordja ki
tartóan az építőanyagot.

„Éhen pusztultak...”, szipogja Olivér.
„Ilyen időben”, mondja a gazda, „pláne ha nincsenek 

szúnyogok -  hát igen, mit tehet az ember. Ilyen az élet 
rendje.”

Olivér csendben ballag fel a szőlőhegyre, a kertek mel
lett, ahol a rózsák nyílnak. Itt, ennél a kerítésnél hallotta 
ősszel nevetni a Jóistpnt.

„Jóisten”, mondja Olivér. „Te egyáltalán nem vagy jó. 
Nem is értem, hogy nevezhetnek téged jónak. Te hagytad, 
hogy a fecskék éhen pusztuljanak. Nem teremtettél elég 
szúnyogot, pedig te mindent megtehetsz!”

Figyel, hátha válaszol Isten; de belül valahogy minden 
olyan zajos és összevissza, hogy nem hall semmit. Elkép
zeli a kis fecskéket, milyen elevenek és szemtelenek vol
tak, amikor kitátották a csőrüket.

„Miért”, kérdezi Olivér, „kell egyáltalán, hogy valami 
elpusztuljon, ami korábban szép és eleven volt? A szú
nyogok is elpusztulnak, ha a fecskék éhesek, és ha a 
macska egy gyenge fecskefiókát talál, megeszi.” A világ -  
döbben rá Olivér, és megborzong a gondolattól, -  a világ,

ha jobban megnézzük, tele van halállal. Felötlik benne, 
mi mindent lát esténként a tévében.

„Nem hallasz?” kiált Olivér.
„Itt vagyok, és hallak.”
„Nem értem, miért történik annyi szomorú dolog. 

Annyi szenvedés. Miért engeded?”
„Megérteni nem fogod, Olivér. Szenvedés és szomorú

ság az emberséghez tartozó dolgok. Úgy, mint az öröm és 
az ünneplés.”

„De én tudni akarom az okát, hogy miért van így. Tbd- 
ni akarom!”

„Mindaddig, amíg ezen a világon emberi szemmel né
zel mindent, nem fogod megérteni, Olivér.”

„Jó, ha így gondolod. Akkor add nekem a te szemei
det!”

„Odaadom, ha eljön az ideje.”
Olivér elcsendesedik, egészen csendben van. Elképze

li, milyen lehet az Isten szemével látni. Mindent látni. 
Semmi sem,veszhet el. Eszébe jut az új fészek. A máso
dik költés. És ha ezek is éhen pusztulnak...

„Mit ehetnek még az ilyen las madarak?” kérdi Olivér.
„Van egy állatolaól szóló könyved. Mért nem nézel 

utána?” kérdi a Jóisten. Otthon Olivér leszedi a könyvet 
a polcról. Elolvassa, mit ír a fecskefiókákról: „Az állatba
rátok, ha hűvös a nyár, friss hangyatojással etethetik a 
fecskefiókákat.” „Ááá!” kiált Olivér. „És hol lehet han
gyatojást szerezni, ha valakinek nincs saját hangyabo
lya?” Dühösen jár fel-alá a szobában. Aztán eszébe jut 
Renáta néni. Mindig jól értett az állatokhoz. Kikeresi a 
telefonszámát, és felhívja. Renáta néni gyorsan megérti, 
miről van szó.

„Ha nem áll rendelkezésre friss hangyatojás”, mondja, 
„lehet apróra vágott főtt tojással és darált borjúhússal is 
etethi.”

„Azt megeszik?”
„Az enyimek mindig megették”, mondja Renáta néni. 

„Csak be kell jól dugni a csőrükbe egy csipesszel.”
Olivér megköszöni a segítséget. Amit megtudott, jó, ha 

minél több gyerek megtudja. Rajzolni és írni kezd. Oda
ül az írógép mellé. Az iskolai faliújságra készít egy hirdet
ményt. Az újság gyermekrovatába egy történetet küld 
majd. „Hogy etessük a fecskefiókákat, ha kevés a szú
nyog.”

„Istenem, Istenem”, sóhajtozik Olivér, mert gyakran 
melléüt az írógépen.

„De most már jobban érzed magad, ugye”, mondja a 
Jóisten. , ,

„Ühüm”, morogja Olivér. Most nincs ideje. Két ujjal 
gépel: „Ha nem áll rendelkezésre friss hangyatojás...”

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

Ceruzasorok az Erdély Művészetéért Alapítvány kiállításáról
szülötte, fametszetei a székely táj szívfájdító természeti 
szépségét, a székely népdalkincs, népszokások elpusztít
hatatlan összetartó erejét, a keresztényi hit megtartó erő
it tükrözik A  fametszés művészetének ma legkiválóbb 
művelője Erdélyben. Igaz, székely magyar művész, mes
terségbeli tudásával méltó utóda B u d a y  G y ö rg y n ek  
és Gy. S za b ó  B é l á n a k .

Im e t s  L á s z l ó  Csíkszeredán született, de gyermek
korát falusi környezetben töltötte a II. világháborúig. Is
koláskora óta iparművészeti vagy képzőművészeti pályá
ra készült, de az akkori idők éppen úgy beleszóltak pá
lyaválasztásába, mint sok fiatalnak, főiskolára pedig 
nem is gondolhatott. Faipari műszaki középiskolában 
érettségizett s eleinte faipari technikusként dolgozott, 
majd édesapja kerámiaműhelyébe ment át. A  rajzolás
sal, víz- és olajfestéssel magánúton foglalkozott, próbál
kozásai során eljutott a fametszésig. G y. S z a b ó  B é 
la kolozsvári fametszőművész felfigyelt munkáira s 
az ő biztatásával és segítségével a Gyergyószentmik- 
lósi Múzeum kiállításán m utatkozott be fam etszetei
vel, nagy sikerrel.

1967-ben Marosvásárhelyen az ún. tartományi őszi 
képzőművészeti tárlaton állított ki s ezt már a rendszeres 
kiállítás követte, 1968-tól 1981-ig. A z ország más váro
saiban is voltak kiállításai. Művészi munkáival eljutott 
külföldre is: kiállítása volt Clevlandban, Chicagóban, 
New Jersey-ben. A  bukaresti országos tárlaton is szere
peltek művei, majd Lisszabonban, Tokajon, Luganó- 
ban, a lengyelországi Lublinban ismerték meg művészi 
kisgrafikáit, ex libriseit, illusztrációit és nem utolsósor
ban kitűnő arcképeit. \

Jellemző akaraterejére, hitére, hogy mindezt szabad
időben, sok lemondás és áldozat árán vállalhatta negy
ven éven keresztül, mert nyugdíjazásáig a megyei köz- 
igazgatásnál építésztechnikusként dolgozott -  „főállás
ban”.

„Soha nem olcsó, elismerésre pályázva, hanem sokkal 
________  ________

A ki olvasta Nyírő József vagy Tamási Áron regényeit, 
a székely ember életét, lelkivilágát tükröző csodálatos 
írásait, az a VARMEGYE GALÉRIÁBAN rendezett ki
állítás termeiben úgy érzi, mintha az ő  világuk ölelné át 
-  kicsit mintha egy álomvilágban lépkedne. I m e t s  
L á s z l ó  a legősibb, a leghagyományőrzőbb magyarföld

F I A T A L O K  N A K

SZÁRSZÓI HANG
Ihpasztalataink szerint az utób

bi idők egyházi beruházásainál 
csak részben vették figyelembe 
mozgáskorlátozott embertársaink 
igényét.

Ezért a Balatonszárszói Orszá
gos Iíjúsági Konferencia (1995. 
aug. 20-26.) résztvevői a követke
ző kéréssel fordulnak egyházunk 
döntéshozó testületéihez:

A már meglévő egyházi épüle
teknél (templomok, üdülők stb.) 
a minimális munkákat végezzék 
el, hogy a segítségre szoruló em
bertársaink könnyebben közle
kedhessenek. Az egyházi beruhá
zások tervezésekor és kivitelezé
sekor a m ozgáskorlátozottak 
szükségleteit (pl.: lépcsőknél 
rámpa, megfelelően széles ajtók

és mellékhelyiségek stb.) is ve
gyék figyelembe.

Véleményünk szerint így:
-  egy-egy közösségbe való beil

leszkedésüket segíthetjük elő,
-  az evangélium egyértelműen 

arra kötelez minket, hogy rászoru
ló embertársaink krisztusaivá le
gyünk, s így mindenben segítsük 
őket,

-  a verseny és teljesítmény bű
völetében élő társadalomban só és 
világosság, bizonyságtétel lenne 
az, ha egyházunk ebben a vonatko
zásban is értékteremtő szolgálatot 
vállalna.

A konferencia résztvevői és 
előadói között voltak mozgáskor
látozottak. Az ő jelenlétük elemi 
erővel láttatta meg egyházi, gyü

lekezeti és társadalmi problé
máikat.

Reméljük, hogy a tervezett 
révfülöpi egyházi központ építésé
nél ezek a kérdések már megol
dódnak.

Egyházi intézményeink és az if
júsági szervezetek által működte
tett intézmények is már elegendő 
helyi tapasztalatot adtak ahhoz, 
hogy ezek közkinccsé, és általános 
egyházi gyakorlattá válhassanak.

Balatonszárszó, 1995. augusztus 
26.

A konferencia résztvevőinek ne
vében:

Marton Tamás Fabiny Tamás
Krámer György Szeverényi János 

Pángyánszky Ágnes Laborczi Géza

Evangélikus 
Egyetemi és Főiskolai 

Gyülekezet
1995. őszi félévi program jai

Szeptember 11-től minden hétfőn este 7 órakor 
bibliaóra az Üllői út 24. szám alatt, a második emele
ti MEVISZ nagytermében.

P rog ram ok
előadások -  Teremtés és kozmológiai elméletek
Apokaliptika
Földünk a harmadik évezredben
Az élet védelme
Felelősség és felnőtté válás
A fiatal értelmiség kultúrája
Minden második hétfőn kreatív Bibliatanulmá

nyok, szerepjátékok, és egyéb közösségi programok 
lesznek. Az előadásokat meghívott előadók és maguk 
a gyülekezet tagjai tartják.

Minden szerdán  este 7 órakor a Vizafogó utcai Lu
ther Otthonban (1138 Vizafogó u. 2/4., megközelíthe
tő a Forgách utcai metrómegállótól) Beszélgetések a 
Bibliáról c. sorozat, amelyben alapvető bibliai ismere
tek tanulmányozása mellett közösen beszélgetünk a 
Bibliáról. A  beszélgetések során szemeszterenként 
más-más témákat fogunk elővenni.

S zerda esténként fél kilenckor áhítat a Luther O tt
honban.

Minden csü tö rtö k  este 8 órától közösségi program 
a Luther Otthonban (kluBEST). A  programot az ott
hon lakói és a gyülekezet tagjai közösen állítják össze 
(filmklub, beszélgetések, zenehallgatás stb.).

A félév folyamán lesz még közös kirándulás, öku
menikus ádventi istentisztelet.

Az Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet
be szeretettel várjuk az evangélikus hallgatókat és az 
érdeklődőket is. Kérünk minden evangélikus hallga
tót, hogy az egyetemi lelkésznél a szemeszter elején 
minél előbb jelentkezzen levélben vagy telefonon, 
hogy a kapcsolatot időben fel lehessen venni.

Pángyánszky Agnes 
egyetemi lelkész 
Budapest 1085 
Üllői út 24.
Tel.: 113 0886 
fogadóóra: hétfő 10-12 
péntek 10-12

Tartalmas félévet kívánunk minden hallgatónak!

Idén is szeretettel várunk mindenkit, aki a nyári 
konferenciák után vágyik az újbóli találkozásra 

és elcsendesülésre.
Találkozunk 1995. szeptember 30-án 10 órakor a 

Bécsi kapu téri templomban. Vendégként a 
SZELA együttest várjuk.

Imádságos szeretettel várnak mindenkit a szerve
zők (M EVISZ és a Magyarországi Evangélikus 

Egyház Ifjúsági Bizottsága).

A K JE  táborszervezői sz em in á riu m á ra  azokat 

a  (nem  csak  K IE s) ifjúsági vezetőket v é tjü k , 

a k ik  szívesen gondo lk o d n án ak  együtt az évről 

évre felm erülő , felekezettől és tá b o rtíp u stó l 

bizonyos m érték ig  független prob lém ákró l. 

E dd ig  összegyűjtö tt tém áink :

-  A vezetők közötti egység k ia lak ítása  

-  A m unkam egosztás szem pontja i

-  R észtvevőkre és vezetőkre vonatkozó

szabályok

-  Vezetők k ivá lasz tása , résztvevők szűrése 

-  Az egyéni le lk igondozás m egvalósítása 

T ervünk  az, hogy nem  előadások , hanem  

beszélgetés és cso p o rtm u n k a  fo rm á jáb an  

dolgozzuk fel ezeket a  tém aköröket. C sak  a 

lelk igondozás té m á jáb a n  h ív tu n k  előadókat: 

R ib á r  J á n o s  e lő ad ása  és A blonczy M arg it 

v ita in d ító ja  vezeti m a jd  be a  beszélgetést.

A szem inárium  színhelye a  p iliscsabai Bétel, 

id ő p o n tja  1995. npvem ber 17-19.

Je len tk ezn i ezen a  cím en lehet, 

a  h a tá r id ő  ok tó b er 15.:

M a rto n  T am ás, Bp. Ü llői ú t  24 .1085  

Tel.: (06-l-)134-4591 

Részvételi d íj (e lő re lá tha tó lag  

m ax.) 1000 Ft.

inkább az alkotómunka csöndes örömében, az időben 
való túlélést keresve, találva -  dolgoztam. Metszeteim 
kézi levonatai ott vannak nagyon sokak otthonának fa 
lain: hogy halkan szólva, élesztgessék a minden ember 
lelkében szunnyadó szépre, jóra és igazra vágyakozás 
gondolatát” -  írta önéletrajzában. Erről beszélnek a 
Vármegye Galériában kiállított megragadó fametszetei, 
melyek tömörségükben, zártságukban is a szülőföld ki
áltó üzenetét hozzák.

A  kiállítás (V. Vármegye u. 11.) szeptember végéig te
kinthető meg.

Sebeiken Pálma

A Magyar Protestáns 
Tanulmányi Alapítvány 

ösztöndíjasai
Az 1994/95-ös tanév első félévére meghirdetett pá

lyázaton a következő diákok kaptak egyenként 16 000 
F t ösztöndíjat.

C sonka István (Pápa), S záraz  Csenge (Orosháza), 
G yőri Eszter (Sárospatak), D obos József (Kisvárda), 
Szem erey Samu (Sopron), S zitás Barbara (Dévavá- 
nya), H o rv á th  Krisztina (Szabadszállás), Türóczy 
László (Budapest), K iss Emőke (Ágasegyháza), Var
ga László (Solt), C su p o r Ildikó (Kecskemét), F icsór 
Anita (Kecskemét), K ozm a Dániel (Kecskemét), 
Bobvos Gergely (Kecskemét), Z an a  Mariann (Kecs
kemét), Sánchez Adrienne (Méntelek), Kovács Beá
ta (Ceglédbercel), M észáros Tímea (Ordas), Kovács 
Ábrahám (Fehérgyarmat), E rd ő  Judit (Pécs), Fejős 
Franciska (Budapest), Selyem Enikő (Kunszentmik- 
lós), M ikola Borbála (Kecskemét), U dvardi Veronika 
(Orgovány), P ap p  Katalin (Kecskemét), B oros Istv4n 
(Szekszárd), Czövek Anikó (Budapest), S zathm áry  
László (Debrecen), Veres Amália (Békés), C sizm adia 
Gyöngyvér (Dunatetétlen).

A megszigorított tanulmányi feltételek miatt most 
56 pályázónk volt (42 középiskolás és 14 főiskolás, 
egyetemista). Szinte valamennyien rászorultak volna 
támogatásunkra, de az alapítványnak pillanatnyilag 
nem volt több pénze. Kérjük, akik a célt támogatan
dónak ítélik, hogy segítsék az alapítványi tőke növe
kedését. Banque Indosuez, VIII. Budapest, Rákóczi 
u. 1-3. Számlaszám: 200 105 Magyar Protestáns Ta
nulmányi Alapítvány.

Kovács I. Gábor Horváth Erzsébet
egyetemi docens lelkész

Tőkéczki László 
egyetemi docens
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EGYÜTT ÜLTEK ES EGYÜTT IMÁDKOZTÁK. Egy a sok  közül?
Beszámoló a  Kecskem éti Ö kum enikus K onferenciáról

Múlt számunkban már írtunk 
erről a jelentős konferenciáról, kö
zöltük a gyülekezeteknek címzett 
levelüket. Most néhány képben a 
külső lefolyásról, a konferencia 
kereteiről kell szólnunk.

A konferencia rendezője az 
Ökumenikus Tanulmányi Központ 

' (ÖTK) volt. Színhelye Kecskemét, 
ahol a Református Egyház épületei 
adtak helyet a lebonyolításra. 25 

. országból mintegy 130 küldött ta
nácskozott egy héten át arról, hogy 
miként találhatnak utat, „melyen a 
keresztyén egyházak, minden jó
akaraté ember együtt járhatnak, 
hogy túllépjenek az etnikai, vallási 
és nacionalista megosztottságokon 
Közép-, Kelet- és Dél-Kelet Euró
pában.”

Első ízben történt meg, hogy a 
„válságövezetekből” jött küldöt
tek együtt ültek ugyanazon asztal
nál, együtt imádkoztak istentiszte
leteken és bibliatanulmányok al
kalmával. A konferenciának spiri
tuális kerete volt: megnyitó- és 
záróistentisztelet volt a liturgikus 
keret. Az előbbin dr. Harmati Béla 
püspök hirdetett igét (előző szá
munkban közöltük teljes szöve
gét), utóbbin dr. Békés Gellért ró
nai katolikus professzor. A napi 
nunkát bibliatanulmány és áhítat 

I /ezette be, melyet Paolo Ricca 
olaszországi valdens professzor és 
ir. Jakubinyi György gyulafehérvári 
catolikus püspök tartott. A meg
nyitó istentisztelet után demonst
rációra vonult ki a templomi gyü
lekezet a főtéren álló kilométer- 
■szlop köré (mely a város testvér
árosai felé m utatott nyilakkal 

szinte az egész világot ölelte 
össze), ahol égő gyertyák lobogta- 
itásával gondoltak és emlékeztek a 
háborúkban szenvedőkre, az ártat
lanul elhunyt áldozatokra és a me
nekültek nagy táborára. Zsoltáro
dat hallgattak és imádkoztak a 
konferencia küldöttei és az össze- 
sereglett emberek.

A különböző előadások a vallás 
szerepének különböző aspektusai
ról szóltak. Mennyiben járulhat
lak  hozzá az egyházak a naciona
lista és etnikai problémák megol- 
lásához. A  munkacsoportok a kö
vetkező témákat beszélték meg: 
nacionalizmus és etnicitás, a konf
liktusok békés megoldása, a nem

Demonstráció az emlékműnél

zeti ellenségeskedés lelkipásztori 
megközelítése valamint a bűnök 
megvallása és a felelősség felisme
rése. Tartalmilag ezekről külön 
cikkben számolunk be.

A m egbeszélések mindvégig 
megmaradtak a „keresztény pár
beszéd” hangulatában, ha még
oly ellentétes felfogást képvisel
tek is. Szerb ortodox és horvát 
katolikus küldött egyként keres
te a lehetőséget, miként lehet a 
bosszú erejét megtörni. Pedig 
voltak egzisztenciálisan érin tet
tek is, az egyiknek családtagjait a 
másik csoport fanatikusai gyil
kolták meg, de együtt tudtak ül
ni, o tt maradni.

A  konferencia jó volt arra is, 
hogy a szomszédainkról alkotott 
hamis és torz képet helyesbítsék, 
az ellenségképet megváltoztassák.

A konferencia megnyitásánál je
len volt Gál Zoltán, a képviselőház 
elnöke, dr. Balogh László, a megyei 
közgyűlés elnöke, a záróisten
tisztelet után felszólalt az ott meg
jelent Göncz Árpád köztársasági 
elnök is. Örömmel nyugtázta, hogy 
a konferencia résztvevői arról té t- . 
tek tanúságot, hogy a konfliktusok 
feloldásához nem jogászoktól, po
litikusoktól, indulatoktól, előítéle
tektől kell tanácsot kérni, hanem a 
szeretetet hirdető Krisztustól. Eh
hez adjon Isten tisztánlátást a ke

\  demonstráció résztvevői a Főtéren

resztyén egyházak vezetőinek, tag
jainak.

Nagy volt a külföldi és belföldi 
sajtó érdeklődése a konferencia 
iránt. Volt, aki azt kérdezte a hét 
közepén: együtt van-e még a kon
ferencia? Együtt maradtak!

A konferencia résztvevői kife
jezték meggyőződésüket, hogy ez a 
munka majd jó gyümölcsöket te
rem. Timiades Emilianos metropo- 
lita, a Konstantinápolyi Ökumeni
kus Patriarchátus részéről kifejez
te reményét, hogy a konferencia a 
szükséges utómunkálatokkal „segít 
az egyházaknak, hogy politikusok
kal és közgazdászokkal együtt épít
hessék az egyesült Európát.” Egy 
kérdésre válaszolva dr. Tóth Ká
roly, az ÖTK elnöke kijelentette, 
hogy „nem szervezünk új egyházi 
bürokráciát. A  kapcsolatok megma
radnak, feldolgozzuk a jövőre vo
natkozó részeket és majd megbeszél
jü k  a továbbiakat”. Reményünk 
van arra, hogy az elhangzott beszé
deket, előadásokat egy kötetbeű 
kézhez kaphatjuk a jövőben. En
nél is fontosabb azonban, hogy 
formáljuk közvéleményünket, a 
keresztyén szemléletet erősítsük, 
mely az egyetértést és együttmű
ködést szolgálja. Nevelni kell a kö
vetkező nemzedékeket arra, hogy 
a másikat testvérének tudja és lás
sa.

tszm

Nem! -  A Kecskeméten rende
zett ökumenikus konferencia „ A 
keresztény hit és az emberi ellen
ségeskedés” témáról sok minden
ben különbözött még a nemzetkö
zi, hasonló tematikájú konferenci
áktól is, nemcsak az idei nyár gaz
dag kínálaté, sokszínű hazai kon
ferenciáitól. Más volt.

Más volt az egyházi háttér, mint a 
megszokott. Nem egy szervezet 
rendezte, hiszen a háttérben ott 
volt meghívóként a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Ihnácsa és 
a Magyar Katolikus Püspökkari 
Konferencia, az Ökumenikus Ta
nulmányi Központ, és képviseltet
te magát az Egyházak Világtaná
csa, a Lutheránus Világszövetség, 
az Európai Egyházak Konferenci
ája -  tehát nem egy intézmény 
vagy szervezet volt a rendező. Az 
alulról jövő kezdeményezést né
met és amerikai keresztény testvé
rek jelentős anyagi támogatása tet
te lehetővé, de a konferencia befe
jeztével sem alakult egy új szerve
zet, egyesület, hogy egy legyen a 
sok közül a jövőben.

Más volt az összetétel, mint a 
megszokott. Nemcsak szakteológu
sok, egyházi vezetők, hanem kü
lönböző beosztású egyházi embe
rek, lelkészek és ún. világiak jöttek 
össze. A legjobb értelemben vett 
vegyes összetételű tanácskozás 
volt. Magasszintű elméleti előadá
sok és húsba-, vérbevágó viták jel
lemezték. Jellemző, hogy a val
dens professzor Paolo Ricca és dr. 
Jakubinyi György katolikus érsek 
reggeli bibliatanulmányai feleke
zeti távolságok ellenére is mennyi
re összecsengtek, hiszen közös 
bibliai alapon álltak mindketten, 
szavukban a tudományos teológia 
és a gyakorlati keresztény élet 
szervesen összefonódott.

Más volt a politikai és nemzetkö
zi helyzet, s itt elsősorban a balkáni 
testvérháború közelségére gondo
lok. Leginkább az a kép jellemző 
ebben a vonatkozásban, amit Túr
mezei Erzsébet festett meg versé
ben: Furulyaszó a Fenevad torká
ban... Ez a hit -  A  boldog mégis! 
Ha a fenevad torkában ülnék is -  
Nem ülünk-e benne naponta? 
Nincs-e kitárva sátán, halál torka, a 
pokol torka? Mégis furulyázni vidá-

Látogatók Erőspusztán
Kőszeg Ferenc országgyűlési kép

viselő, a Magyar Helsinki Bizottság 
vezetője júliusban látogatást tett a 
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgá
lat Erőspusztán működő Menekülte
ket Befogadó Átmeneti Otthonában. 
A vendéget Lehel László lelkész, a 
Szeretetszolgálat igazgatója, vala
mint Kováts Béla, az erőspusztai Ott
hon vezetője fogadta és tájékoztatta 
a Szeretetszolgálat menekültügyi 
munkájáról. Kőszeg Ferenc az ott- 
élők mindennapjait a menekültekkel 
folytatott személyes beszélgetések
ből ismerhette meg.

Ugyancsak júliusban tartózkodott 
Erőspusztán egy francia gimnazis
tákból álló ökumenikus diákcsoport. 
A tavalyi, jól sikerült táborozás em
lékeit felelevenítendő, idén is két

hétre érkeztek. Amint vezetőjük, 
Julien Weber lelkész elmondta -  
azért választották táborozásuk 
helyszínéül ismét az erőspusztai 
Otthont, hogy a menekültekkel kö
zösen végzett napi néhány órás 
házkörüli munka során, jelenlegi 
életkörülményeikben osztozva, 
együttérzésüket fejezzék ki.

Jorgen Thomsen, a Dán Evangéli
kus Segélyszervezet (Dan Church 
Aid) Európa-titkára 16 tagú ifjúsági 
csoportjával augusztus elején láto
gatta meg a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálatot. A küldöttség al
bániai tanulmányútra utazott, s a bu
dapesti átszállás lehetőségét kihasz
nálva, a fiatalok tapasztalatot szerez
tek magyarországi partnerszerveze
tük menekültügyi munkájáról.

man, mert a mennyben Atyánk van,
mert Krisztusunk van ....Míg mi
konferenciáztunk, másfélszáz kilo
méterre dörögtek a fegyverek. A 
résztvevők egy része a háborúból 
jött: Szarajevóból, Macedóniából, 
Szerbiából, Horvátországból. A 
határon tél lőttek, s tudtuk, hogy 
menekültek tízezrei egyszerre 
több irányban mozognak és keres
nek új hajlékot. A szarajevói rk. 
teol. tanár mondta nekem: „Nem 
tudok szabadulni az otthon hagyott 
féllábú kisgyerekek látványától, akik 
egész életükre hordozzák e háború 
szörnyű nyomait”... Kecskeméten 
élesben ment minden vita, minden 
hozzászólás, itt igazán nem éltünk 
elefántcsonttoronyban...

Más volt a téma, még ha hasonlí
tott is sok mai konferencia témájá
hoz. Benne a keresztény hit gyöke
res komolyan vétele és a templom
falakon túli érvényessége magától 
értődő volt mindannyiunk számá
ra. Elmélet és gyakorlat nem vált 
szét.

Más volt a célkitűzés is: nem 
akartunk mi megoldani olyan kér
déseket, amikben az ENSZ vagy a 
NATO tanácstalannak bizonyult 
1991 óta. Még a 28-i szarajevói pi
aci vérengzés s az ezt követő NA
TO megtorló bombázás előtt vol
tunk s átéltük a nemzetközi fóru
mok teljes tehetetlenségi érzését, 
de nem maradhattunk szótlanok a 
tengernyi szenvedés ismeretében! 
Lehet, hogy sokan megmosolyogták 
kísérletünket, lenézték pozíciónkat, 
naivnak, amatőrnek tarthattak, 
mégsem becsülhető le, hogy nálunk 
egymás mellé ültek szerb orthodox- 
ok és horvát katolikusok, a harcok
ba még bele nem keveredett magya
rok és a nemcsak kíváncsiságból ér
kezett német, svájci, amerikai, angol 
keresztények. Számomra maga az a 
tény, hogy oroszok és németek, ja
pán és amerikai keresztények a há
ború 50 éves évfordulóján már itt és 
most együtt tudtak ülni és beszélget
ni jelzés értékű volt.

Más volt a hangsúly, mint a ha
sonló témájú konferenciákon. Gon
dosan adatolt elemzések, jól elő
készített előadások és a műhelyek
ben folyó beszélgetés egyaránt 
hangsúlyosak voltak. M indenki 
szabadon elmondhatta véleményét. 
Ha nem is volt mindenben egyet
értés, de jelentősnek tartom, hogy 
türelemmel hallgattuk egymást. 
Mennyi érzékenységet, jogos és 
vélt sérelmet kellett legyőzni ah
hoz, hogy románok, szlovákok, 
magyarok, csehek, lengyelek fi
gyeljenek egymásra, hogy a balká
ni népeket itt ne is említsem! Mi

lyen tájékozatlanságból kellett is
meretre jutnia tengeren túlról ér
kezetteknek ahhoz, hogy hitele
sen tudjanak bekapcsolódni a vi
tákba! Milyen falakat kellett át
törni a kedves vendéglátó kecske
méti reformátusoknak, hogy vi
lágösszefüggésekben és ökumeni
kusán gondolkodhassanak! Mind
ez alig mérhető -  Isten tudja 
egyedül.

Más volt a konferencia visszhang
ja, mint vártam. Ez helyi, országos 
és nemzetközi médiára egyaránt 
érvényes, pozitív és negatív érte
lemben egyaránt igaz. A helyi írott 
és elektronikus hírközlés éppen 
úgy figyelt ránk, mint jelentős 
nemzetközi hírközlő szervek. Volt 
eset, hogy telefonon Angliából 
megkérdezték, vajon még mindig 
együtt ülünk-e. Országos tájékoz
tatásban sem volt hiány. Mennyi
ségileg sokat lehetett hallani és 
látni a kecskeméti konferenciáról. 
A MTV híradóján csodálkoztam: 
mennyire tájékozatlan, felületes, 
hibát hibára halmozó főműsor
időben közölt hírközlésében. A 
protestáns szót azonosította a re
formátussal, miközben püspök-el
nökünk beszélt, a konstantinápo
lyi patriarchátus genfi képviselő
jének szavait pontosan ellenkező 
értelemben hozta, pedig kezében 
lehetett a háromnyelvű tájékozta
tó (angol, német és magyar nyel
ven) stb. A Sajtóközleményt és az 
egyházaknak szóló levelet szinte 
nem is vették figyelembe. A saj
tóetika legelemibb követelménye, 
hogy a híranyagot a lehető leg
pontosabban adjuk át, így tájé
koztatjuk megfelelően a közvéle
ményt.

A  11 tagú szerkesztőbizottság 
egyik elnökeként elmondhatom, 
hogy valóban több volt ez a konfe
rencia, mint egy nemzetközi gyűlés 
a sok közül. Mind a 11-en más fe
lekezetitől és országból jöttünk, 
hatszor dolgoztuk át a Sajtóközle
ményt és a Levelet, figyelembe 
véve az egész konferencia vélemé
nyét és kívánságait. Mégsem volt 
ez a munka teher, inkább béláŐ' 
öröm töltött el bennünket, mert 
lényünk mélységeit átjáró élmény 
volt, m it is jelenthet a keresztény hit 
az emberi ellenségeskedések világá
ban. -  Az életközeli téma és a vál
ságos helyzet hídverőkké és a bé
kesség követeivé formált bennün
ket. Szerény szolgálatunk, hiszem, 
kedves lehetett a Béke Fejedelme, 
közös Urunk előtt s reméljük hit
ben testvéreket mozgósíthat ha
sonló szolgálatra.

Dr. Hafenscher Károly

ÁZ EVANGÉLIKUS É R TELM ISÉG I MŰHELY
folytatja munkáját a Deák téri Evangélikus Gimnáziumban. 
Első őszi alkalom szeptember 20-án, szerdán fél 7-től fél 9-ig 

lesz a díszteremben.
Előadó: dr. Bolyki János református teológiai professzor: 

Keresztyén hit és mai természettudomány.
Áhítatot tart: dr. Hafenscher Károly ny. lelkész. 

Érdeklődőket szeretettel várnak.
ilgfer

Igehirdetés az élet tiszteletéről
Múlt számunkban megemlékeztünk dr. Schweitzer Albertról, a lelkészről, orgonistáról és orvosról, 

I Lambarene doktoráról. Most megszólaltatjuk egy igehirdetésében. Részleteket közlünk Mk 12, 28-34 versei 
Ealapján elmondott igehirdetéséből.

Nyilvánvalóan kész a tanulásra az az írástudó, aki Jé
zushoz megy, s a nagy parancsolat felől kérdezi Ót. Vá
laszt szeretne kapni egy kérdésre, amely m ind őt, mind 

''.kortársait foglalkoztatta...
Napjainkban szorongat bennünket az a kérdés, hogy 

I m i az erkölcs alapvető lényege. Kénytelenek vagyunk el
jutni egy felismerésre, amelynek ugyan az előttünk járó 
nemzedékekkel együtt mindeddig ellenálltunk, amely 
elől azonban nem menekülhetünk el, ha az igazsághoz 
iűek akarunk maradni. Ez a felismerés a következő: A  
eresztyén erkölcs nem lett a világban az emberiséget át- 
ormáló erővé. Nem hatolt be mélyen az emberi telkek
be, hanem csak külső formaság maradt, amit szóban in
kább elismerünk, mintsem tettekkel gyakorolnánk. A z 
emberiség úgy áll előttünk, mintha számára Jézus szavai 
'em léteznének, mintha egyáltalán nem lenne erkölcsi
ég..

Ezért teljesen haszontalan, ha Jézus erkölcsi paran
csait újra meg újra ismételgetjük és magyarázzuk, hogy 
izoknak végül mégis általános elismerést szerezzünk. Ez 
blyan lenne, mintha nedves falra akarnánk gyönyörű 

színeket festeni. Először a megértés feltételeit kell megte- 
remtenünk és világunkat arra a lelkületre eljuttatnunk, 
amelyben Jézus parancsai jelentenek neki valamit. De 

' egyáltalán nem könnyű Jézus szavait úgy magyarázni, 
| hogy azok az életben gyakorlatilag alkalmazhatók legye
inek..

A  keresztyén morál megvalósításában egy m ásik félre
értés is nagyon veszélyes: az, hogy könnyen gőgössé tesz 
Roppant jóknak tüntetjük fe l magunkat, ha ellensége
inknek megbocsátunk; ha pedig támogatjuk azt, akinek 
szüksége van a segítségünkre, rendkívüli 
nemeslelkűségünkben tetszelgünk A m iatt a kevés miatt, 
amit a Krisztus szellemében talán másként és jobban te
szünk a többieknél, annyira mások fölött érezzük ma
gunkat, hogy ez az erkölcstelen önelégültség gyakran 
majdnem erkölcstelenebbekké tesz bennünket azoknál, 
akik Jézus parancsait életükre nézve nem igyekeznek úgy 
elismerni, m int mi...

Ahhoz, hogy az igazi erkölcsösség létrejöjjön, az érte
lemnek és a szívnek együtt kell munkálkodnia. Ez jelen
ti a problémát az erkölcs minden általános kérdésében, 
de a mindennapi élet döntéseiben is.

M it jelent, amikor azt mondom: értelem? A  dolgok 
mélyére hatoló, a dolgok összességét magába foglaló és 
az akarat területét is átfogó értelemre gondolok...

Nos, követni fogjuk „a jó ” ősfogalmát előbb a szív fe 
lől, majd az értelem felől kiindulva, s meglátjuk, hogy a 
kettő találkozik-e.

A  szív azt mondja: az erkölcs a szeretetben gyökerezik 
Keressük csak e szó mélyebb értelmét! A  szeretet élethar
móniát, életközösséget jelent, és eredetileg olyan szemé
lyek körében érvényesül, akik valamilyen módon termé
szetesen tartoznak egymáshoz, úgyhogy létezésük belső

összefüggésben van egymással: gyermekek és szülők, há
zastársak, valamint olyan emberek, akik szorosabb ba
rátságban egymáshoz közel kerülnek Mármost az er
kölcs azt kívánja tőlünk, hogy ezt a kört kiterjesszük, s 
ne tekintsük az idegent idegennek, az ellenséget ellenség
nek, hanem úgy viselkedjünk velük szemben, minthag 
közel állnának hozzánk A  szeretet parancsa tehát végső 
soron azt jelenti: nincsenek számodra idegenek, hanem 
csak emberek, akiknek javát és fájdalm át szíveden kell 
viselned...

A  szív felől megfogalmazott legelemibb erkölcsi tör
vény tehát ez: a megfoghatatlan Végtelen és Elő iránti 
hódolatteljes tiszteletből -  akit Istennek nevezünk -  so
hasem érezhetjük magunkat idegennek egy emberi lény
nyel szemben sem, hanem kényszeríteni kell magunkat a 
segítőkész átélésre.

Eddig tart tehát,a szív dolga, ha az Isten és a feleba
rát iránti szeretet parancsát a legáltalánosabban akarjuk 
kifejezni.

Ezután beszéljen az értelem. Keresse -  mintha az er
kölcsről semmi hagyományunk nem volna -, hogy m i
lyen mértékben juthat el a dolgokról való gondolkodás
ban valamire, ami cselekedeteinket meghatározza. Ez is 
arra kényszerít bennünket, hogy kilépjünk önmagunk
ból?

Általában úgy vélekednek, hogy az értelem csak az 
önzésre ad alapot. Miként cselekedjem, hogy nekem jó  
legyen? Ez az értelem bölcsessége, semmi más. Legjobb 
esetben, bizonyos tisztességre és igazságosságra taníthat 
meg bennünket, mivel ezek többé-kevésbé a boldogság 
érzéséhez tartoznak A z értelem tehát a megismerés és a 
boldogság iránti szükséglet, s a kettő titokzatos összefüg
gésben van.

Mit jelent a megismerés szükséglete? Kutass mindent, 
ami körülötted van, menj el az emberi tudás legvégső 
határáig végül mindig beleütközöl valami kikutathatat- 
lanba -  és ezt a kifürkészhetetlent úgy hívják: ELET! S 
ez valóban annyira kifürkészhetetlen, hogy a tudós és a 
tudatlan közötti különbség itt egészen viszonylagossá vá
lik..

A z értelem fedi fel az Isten iránti szeretet és az embe
rek iránti szeretet közötti közbülső szakasz tartalmát: a 
teremtmények iránti szeretetet; minden létezés előtti hó
dolatot, minden élővel való sorsközösséget, legyen bár az 
külsőre a mienktől mégoly különböző is...

Vállalj sorsközösséget az élettel és óvd az életet! -  ez 
a legnagyobb parancsolat a maga legelemibb formájá
ban. Másként, negatív formában kifejezve: ne ölj! Ezt a 
parancsolatot oly sokszor félvállról vesszük amikora vi
rágot lélektelenül letépjük ű szegény rovart szívtelenül 
eltapossuk; majd -  mivel minden megbosszulja magát 
-  ugyancsak. lélektelenül, szörnyű elvakultságban az 
emberek életét, szenvedését is semmibe vesszük és kicsi
nyesföldi célok érdekében feláldozzuk

Korunkban sokat beszélnek egy új emberiség kialaku
lásáról. Mit jelenthet ez? Semmi mást, mint hogy az em
bereket igazi, saját, elveszíthetetlen, fejleszthető erköl
csösségre elvezessük Ez azonban nem valósulhat meg 
ha a sok egyes ember magába nem száll, vakból látóvá 
nem lesz és el nem kezdi betűzni a nagy parancsolatot, 
ami az élet hódolatteljes tiszteletét jelenti Ebben többről 
van szó, m int a törvény és a próféták jfieii magában 
foglalja a szeretet teljes erkölcsét a maga legmélyebb és 
legmagasabb értelmében, s belőle az erkölcs az egyes 
ember és a közösség számára ismételten megújulhat.
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I N A P R Ó L  N A P R A ---------
Á ld jad  lelkem  az  U R a t, és n e  feledd el, m enny i j ó t  te t t  
veled! Z so lt 103,2

VASÁRNAP Im ád k o zza to k  é rtü n k , hogy Is ten  nyissa 
m eg  e lő ttü n k  az  ige ajta já t, hogy szólhassuk a  K risztus 
ti tk á t K ol 4,3 (É zs 53,1; L k 17,11-19 R ó m  8 ,12 -17  Z so lt 
78 ,32-55). A  le lkészeknek  is, a  gyülekezeti és egyházi 
tisz tségviselőknek  is szükségük van az é rtü k  e lm o n d o tt 
im ádságra . M a v asárn ap  van, és e rre  a  n ap ra  ez k ü lö n ö 
sen  érvényes. Im ádkozzunk  a  m ai is ten tisz te le tü n k  
e red m én y éé rt, d e  n e  feled jük  az  im ádságot a  tö b b i n a 
p o k o n  sem , hiszen a gyülekezetben h é tk ö zn ap  is van  
é le t. H iggyük el, az im ádságainknak előbb  vagy u tó b b  
m eglesz az  eredm énye.

HÉTFŐ’ P ál ú ja  a  börtönből: H a  ita lá ld o za tu l k iö n te 
te m  is a  h ite te k é r t b em u ta to tt á ldoza tban  és szo lg á la t
b an , ö rü lök , és együtt ö rü lök  m indnyájatokkal; d e  
ugyanígy ö rü lje tek  ti is, és ö rü lje tek  v e lem  eg yü tt F ii 
2,17— 18 (Z so lt 68,4: Ézs 40,15-26; M t 16 ,13-20). J é 
zu sh o z  ta rto zn i, az O  szere te té t élvezni jó . P á l é re z te  
en n e k  a  nagyszerű voltát, s így örü ln i tu d o tt a  b ö rtö n 
b e n  a  p ró b a té te lek  közepette  is. F igyeljünk Jézu sra , és 
a  m i szívünket is ö röm  tö lti m ajd  el.

KEDD A m ikor a  tanítványok m eglátták , hogy a  te n g e 
ren  já r ,  m egretten tek , azt m ond ták , hogy k ísé rte t, és 
ijed tü k b en  felkiáltottak. D e Jézus azonnal m eg szó líto t
ta  ők e t, és ezt m ondta: „B ízzatok, én  vagyok, n e  fé lje 
te k !” M t 14,26-27 (G ál 5 ,16-23 M t 16,21-28) M a  J é 
zus ism ét azt üzeni nekünk: „.. n e  fé lje tek!” A  sö té tség 
ben , a  veszélyes helyzetekben is jö n  hozzánk, o tt  v a n  ve
lünk. N em  fenyegetni, íté le te t ta r ta n i jö n , h an em  azért, 
hogy segítsen. H a  felism eijük  Ő t és rá  figyelünk, c sodák  
tö rtén n ek  velünk. M ég a ten g e ren  is tu d u n k  já rn i.

SZERDA Jézus K risztus m ondja: M o n d o m  nek tek , 
hogy sokan eljönnek  n ap k e le trő l és napnyugatró l, és 
asz ta lh o z  te le p e d n e k  Á b ra h á m m a l, Iz sák k a l és 
Jákobbal M t 8,11 (Ézs 59,19; IT h essz  1,2-10; M t 
17,1-13). A z Izrael körül é lő  n em ze tek  n em  fé lték  Is
ten t, sokszor fenyegették  az  Ő  n é p é t. K ö rü lö ttü n k  is 
sok olyan em b er él, ak i n em  hisz, és v an n ak  k ö zö ttü k

o ly an o k  is, ak ik tő l fé lünk . K é tfé lek ép p en  sz ab ad u lh a 
tu n k  m eg  a  feny eg etésü k tő l. Vagy úgy, h a  az  Ú r  seg ít e l
tip o rn i ő k e t, vagy, h a  m eg té rn ek . Is ten  e z  u tó b b it a k a r 
ja , és h á la  nek i, ez  n é h a  m eg  is valósul.

CSÜTÖRTÖK 1b vo ltá l az, ak in ek  é n  szo lg á ltam  v é t
k e id  m ia tt, te  voltá l az, a k ié r t fá rad o z tam  b ű n e id  m ia tt. 
É n , én  vagyok az, ak i e ltö rlö m  á ln o k ság o d a t ö n m a g á 
m ért, é s  v é tk e id re  tö b b é  n em  em lék ezem  É zs 43,24—25 
(R ó m  5,8; 3M óz 9 ,22-10 ,5 ; M t 17 ,14-21). E z  az  ige  is 
m in d an n y iu n k n ak  szól. E m lé k e z te t b e n n ü n k e t egyrészt 
b ű n ö s  v o ltu n k ra , e rrő l nagyon  k ö n n y en  m eg fe led k e 
zünk , d e  m eg  is vigasztal, m eg  is. e rő s ít b e n n ü n k e t. H a  
a  m i h itü n k  ingadozik  is, h a  n em  is tu d u n k  m e g m a ra d 
n i a  helyes ú to n , ő  h o zzán k  h ű  m arad . Is ten ü n k , h á lá 
sak  vagyunk  n ek ed  ezé rt.

PÉNTEK L evetve te h á t m in d en  gonoszságo t, m in d e n  
á ln o k ság o t, k ép m u ta tá s t, irigységet és m in d e n  rá g a lm a 
zást; m ivel m eg ism erté tek , hogy jó ság o s az  Ú r, já ru lja 
to k  ő h o zzá  lP é t  2 ,1.3.4 (É zs 59,2; M k  1 ,40-45 ; M t 
17,22— 27).

G y a k ra n  a z t g o n d o lju k , h a  az  e m b e re k e t b e  tu d ju k  
c sa p n i, a k k o r  ta lá n  a z  I s te n t  is. H a  a z  e m b e re k  n e m  
v esz ik  é sz re  b ű n e in k e t , a k k o r  ta lá n  Ő  sem , vag y  h a  
ny ilv án v a ló  b ű n ö k e t k ö v e tü n k  e l, a k k o r  ta lá n  n e m  f i
gyel o d a . T é v e d ü n k , h a  így g o n d o lk o d u n k . F ig y e l
jü n k  a r r a ,  a m it te s z ü n k , é s  figye ljünk  az  Ú r ra ,  h o g y  
lá ssu k , m it k e ll te n n ü n k . E n g e d e lm e sk e d jü n k  n e k i -  
m eg éri.

SZOMBAT Jézu s K risz tu s teg n ap , és m a  é s  m in d ö rö k 
k é  ugyanaz Z sid  13,8 (M a i 3,6; 2T hessz  2 ,1 3 -1 7  M t 
18 ,1-14). Á llan d ó an  v á lto zó  k o ru n k b an  szüksége  van  
az  em b e rn e k  v alam i b iz to sra , am ibe  b e lek a p aszk o d h a t. 
H a  v á ltoz ik  is az  e m b e re k  é le tfe lfogása , h a  a  tu d o m á n y  
ú jab b  és ú jab b  fe lfed ezések e t is tesz, ak k o r is igaz, hogy  
Jézu s K risz tus sz e re t b e n n ü n k e t, hogy e r r e  a  sz e re te tre  
m in d en k ép p en  szü k ség ü n k  van, és az  e m b ertá rsa in k k a l 
való  k ap cso la tu n k  is a k k o r  szép  és jó , h a  az  ö n fe lá ld o 
zó  krisz tusi s z e re te tre  épü l.

F ü lle r  M ih á ly  j

rsemeiorszagoan az auiopaiyan 
többször szemembe tűnt a felirat: 
„Reisen, nicht rasen!” -  Magyarul: 
„Utazz, de ne száguldj!” Sajnos na
gyon is indokolt ez a figyelmeztetés, 
hiszen rengeteg tragédia származott 
már az autósok száguldásából.

Viszont nagyon kevesen tudják 
azt, hogy közlekedési szabályok” 
Isten világában is vannak. Az egyik 
fontos szabály a Biblia olvasása dol
gában hasonlít az országúti felirat
hoz■ „olvass -  de lassan”. Vagyis, ha 
el akarsz jutni Isten megismerésére, 
arra bizony időt kell szánni.

Sajnos, minden területen roha
nunk. Sokat utazunk, sok mindent 
látunk, a természet szépségeit, 
művészi alkotásokat stb., de több
nyire csak futólag. Végigsietek egy 
tárlaton, de a megnézett kép nem 
tud semmit „mondani”, ha csak 
pár pillanatom van rá. Fokozottan 
így van ez Isten világában. Az ige 
mélységei csak annak tárulnak fel, 
aki megtanulja lassan olvasni a 
Bibliát.

M i e n  is van szuxseg erre a lassú 
olvasásra? A kérdésre azzal vála
szolunk, hogy rámutatunk a Bib
lia-olvasás néhány lényeges voná
sára és néhány gyakorlati tanácsot 
is adunk.

Ézsaiás SO-ben olvassuk, hogy 
az Úr minden reggel fölserkenti 
fülemet, hogy hallgassak, mint a 
tanítványok. -  Mennyit és mikor 
kell olvasni? Ez nem jó kérdés, 
mert nem „kell” hanem drága le
hetőség a Biblia-olvasás. Még az 
sem lényeges, hogy reggel vagy es
te. Az a lényeg, hogy naponta leg
alább egyszer, de akkor nem siet
ve.

A Biblia az élet könyve. Nem 
„vallásos ismereteket” közöl, ha
nem a gyakorlati élet naponkénti 
kínzó kérdéseire válaszol. Minél 
régebben olvasom, annál jobban 
rájövök, hogy a Bibliában megka
pom a választ arra, hogy miért 
élek, hová kell eljutnom. A lassú 
olvasás elsősorban azt jelenti, egy- 
egy szónál megállók, ami éppen

szíven talált, amiről érzem, ez ne
kem szólt, ami vigasztalt, vagy ép
pen elmarasztalt. Jó ceruzával a 
kézben olvasni, és az illető szót, 
vagy mondatot aláhúzni Az ige 
sokkal több, mint ismeret. Az ige 
elsősorban az élet kenyere, vagy 
mint rovatunk címe mondja: élő 
víz. Tehát táplálék, amely nélkül a 
hitünk elsorvad.

A hűséges Biblia-olvasó azt is 
tapasztalja, hogy az ige nem olyan, 
mint más könyvek. Ha hittel olva
som, mindig valami újat is mond. 
Épp ezért nem lehet „kiolvasni”,” 
és soha nem lehet megunni.

Az élő igével mindig kezdődhet 
valami mindenkinek az életében, 
mégpedig valami új. A hűséges 
Biblia-olvasás során tapasztaljuk, 
hogy az ige bensőleg újít meg úgy, 
hogy megszabadít eddigi hamis 
gondolkodásomtól, vélt gazdagsá
gomtól..

Jézus azt mondja, hogy az Isten 
beszéde mag (Lk 8,11). A Biblia- 
olvasás során ezt a magot kell be
fogadnunk, hogy gyümölcstermő 
új élet szülessen belőle.

G áncs A lad ár

ICHTHÜSZ
CSERKÉSZ-FÓRUM

A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége 1995. ok
tóber 13. du. 16 óra — 15. du. 15 óra között rendezi meg szokásos 
vezetői Fórumát a Berekfürdői Megbékélés Házában.

E Fórum fő témája:

„ A BÁB- ÉS SZÍNJÁTÉK SZEREPE 
A CSERKÉSZETBEN”.

A tematikus munkát Giovannini Kornél bábművész vezeti.
Bemutató előadásként a 724. Kossuth Lajos Cserkészcsapat 

előadja

GIOVANNINI KORNÉL „LEGNAGYOBB A...” CÍMŰ 
BIBLIKUS ORATÓRIUMÁT.

E fórum teendői közé tartozik az Országos Protestáns Napok 
rendezvényein való részvételünk, illetve szolgálatunk meghatáro
zása, valamint az 1996-os programjaink megtervezése is.

Testvéri szeretettel hívjuk mindazokat a cserkészeket, akik szí
vesen kapcsolódnak az evangéliumi, ICHTHÜSZ hagyományokra 
épülő cserkészethez. A részvételnek korhatára nincs, de elsősor
ban vezetőket várunk őrsvezető kortól, valamint a fenntartó tes
tületek aktív képviselőit

E találkozó reménységünk szerint lelki, szellemi és gyakorlati 
erőforrása lehet a már aktív cserkészeknek, és nagy segítséget je
lent a szervezés gondjaival fáradozó csapatoknak, egyéneknek, 
gyülekezeteknek és más közösségeknek is. Természetesen e prog
ramból sem hiányozhat az ének, a játék, a testvériség és barátság 
ápolása sem.
Jelentkezni az 1200,- Ft-os részvételi djj befizetésével október 2-ig 
lehet az Ökumenikus Tanács címén (1026 Budapest, Bimbó u. 127. 
T: 176-48-47).

A személyes találkozást remélve, kíván jó munkát:

Dr. Bóna Zoltán Vikár Béla
főtitkár üv. elnök

ÚJDONSÁG 
HALOTTAK NAPJA 

ELŐTT
A  F ővárosi T em etkezési R t. az 

E ventus Kft.-vei közösen új szolgálta
tás t v ezete tt be. Szeretteinek sírkövét 
egy új eljárással gyorsan, o lcsó n  és g a 
ra n c iá va l tisz títta th a tják  m eg. Égy 
N yugat-E urópában  m ár jól bevált tisz
títószer a  D iam an t Algex E  segítségé
vel csiszo lá s n é lk ü l lesznek a sírkövek 
ism ét e red e ti állapotúak. így a  nagy 
költséggel já ró  szétbontás és újraállítás 
elkerülhető . A  m ódszer lényege: az a l
ga és m ohaeltávolító  biológiailag b o n t
ja  el a  szennyeződést, a  követ nem  ká
rosítja, klór- és savm entes, környezet
b ará t, m inden kőtípushoz felhasznál
ható.

F e rtő tlen ítő  h a tá sá t hosszú ideig 
m egtartja, így a  sírkövek nem  színe- 
ződnek (m ohásodnak) el újra.

A  minőség, a  m érsékelt ár és a  biz
to síto tt 1 év garancia alapján rem éljük 
új szolgáltatásunk elnyeri a  m egrende
lők  bizalm át. R eferencia m unka m eg
tek in th e tő  a  Farkasréti tem ető iroda 
e lő tt.

A  D iam an t Algex E  forgalm azásra 
kerül 0.5 1-es szórófejes flakonban is, 
mely egy egyszemélyes fedett kőhöz 
elegendő. így kis fáradtsággal m inden
ki újjávarázsolhatja hozzátartozói sír
kövét rendkívül kedvező áron: 1 flakon 
1.529,- F t. A  sírkőtisztítási m unka 
m egrendelhető  vagy a  tisztítószer m eg
vásárolható  az E ventus K ft-nél (185- 
5437) S trau b  95 Bt-nél (06 60 322-981) 
és a  fővárosi tem etők  irodáiban.

Sajnos a  vidéki forgalm azás m ég 
nem  m ego ldo tt, így a  vegyszert az  
E ventus K ft. ( B p r l l l 3  Ib rah im  u. 5.) a  
m egrendelőkhöz postán  tu d ja  e lju tta t
ni 2 db  ese tén  10% kedvezm énnyel. A  
D iam ant Algex E  alkalm as m ég lép 
csők, fa- és kőkerítések , te tő k , falak, 
szobrok, szökőkutak, m edencék  tisztí
tására  is. Bővebb felvilágosítás a  185- 
5437 szám on.

A VASARNAP IGEJE
[ HALÁL AZ ÓEMBERRE, LÉLEK AZ ÚJRA 
I Róm 7,4-6

Lehet történeteket hallani em
berekről, akik úgy próbáltak szakí
tani egész múltjukkal, hogy saját 
halálhírüket keltették, azután va
lahol máshol, más név alatt új éle
tet próbáltak kezdeni. Sok bűnöző 
felelősségrevonás elől próbált így 
menekülni. Volt akinek sikerült, 
volt, akit sok évtized után fedeztek 
fel és vontak felelősségre. Ezek az 
emberek úgy szerettek volna meg
halni, hogy közben életben marad
janak, de az új életük másmilyen 
minőségű legyen. Ez néha sikerült, 
legtöbbször azonban nem.

Mai igénk is arról szól, hogy va
lamilyen értelemben meg kell hal
ni ahhoz, hogy gyökeresen újat 
tudjunk kezdeni. Mert a Lélek újat 
akar kezdeni velünk, de ahhoz, 
hogy ez megtörténhessen, az elő
zőnek pusztulnia kell. A  meglehe
tősen csúnya és gusztustalah her
nyóból csodálatos színekben pom
pázó lepke lesz. Eddig földön kú
szott, most repül. A vüág mértéke 
szerint élő kénytelen a szokások
nak, a korszellemnek, az ösztönei
nek engedelmeskedni, és még jól 
is érzi magát így. Az embernek va
lóban az a tragédiája, hogy bármi
lyen szép és új dologba is kezd, 
mindig elromlik, és a kezdeti lel
kesedés után a kiábrándultság lesz 
úrrá.

Nem kell csodálkozni ezen, 
amíg a szenvedélyek hatnak tagja
inkban, csak a halálnak teremhe
tünk gyümölcsöt. Amíg fertőzött 
víz van a hálózatban, lehet enged
ni a csapokat ameddig csak akar
juk, a víz fertőzött marad. A  bűn 
fertőzése az életemben nem fog 
megszűnni csak úgy magától, egy 
kis jó belecsepegtetésétől. Egy-két 
jócselekedet, egy-két humánus 
mondat keveset segít rajtam, 
mégha meggyőződésből teszem is. 
Más minőségre volna szükség. A 
régi minőség számára meghalni, az 
új minőség számára megszületni; 
ez volna az igazi.

Persze a réginek meghalni nem 
is olyan egyszerű dolog. Ha valaki 
elhagyja az országot amelyben élt, 
meghal az ország számára, ha vala
ki elhagyja a családját, meghal an
nak a családnak számára, ha vala
ki elhagyja a világ mértéke szerint 
való gondolkodást, meghal a kor
szellem számára. Ezek a nagy vál
tozások mindig nagy megrázkód
tatással járnak. A  tékozló fiú két-

IST E N T ISZ T E L E T  A  MÁTRÁBAN
B agolyirtási N ázáre t- tem p lo m u n k - 

b an  o k tó b er 1-ig m inden vasárnap  de. 
11 ó ra k o r  is te n tisz te le te t ta r tu n k . 
(M átraszen tim re— B agolyirtás Jó k ai u
7 -9 . T e l: 06-37-376-483) S zere te tte l 
v á iju k  k irándu ló  és üdü lő  testvére in 
ket.

Fébé E vangélikus D iakonissza  
Egyesület

C sen d esn ap o t ta r t  1995. szep tem ber 
30-án , szom baton  10 ó rá tó l 16 óráig  az 
E vangélikusok  K özössége az  E vangéli
u m ért (E K E ), a  k ispesti evangélikus 
tem plom ban , m elyre m indenkit szere
te tte l hívunk és várunk. T ém á n k: „E l
estem  ugyan, d e  felkelek” (M ik 7,8).

A  tem p lo m  (B p. X IX . Tem plom  té r
1.) m egközelíthető  a  3. M etró  H a tá r  
ú ti m egálló játó l 42-es villam ossal, vagy 
a  K őbánya-K ispest végállom ástól a  68- 
as busszal.

A  résztvevők teá t, ü d ítő t kapnak .

A K eresztény-Z sidó T á rsa ság  
rendezvényei:

Szep tem ber 18-án, hé tfőn  du. 6 ó ra 
k o r (B udapest, V II. G aray  u . 48. sz. 
a la tt)  E lőadó : dr. K is György kato likus 
esperes: M egjelölve K risztus keresztjé
vel és D ávid  csillagával.

S zep tem b er 20-án, sze rd án  du. 6 
ó rak o r a  W esley J. Teológiai F őiskola 
K önyvtárában  (B udapest V III. D ankó  
u. 11.) dr. B alogh Ju d it g im n. ta n á r an 
gol nyelvű bibliaolvasás és beszélgetés. 
Dr. Szécsi Jó zse f fő titkár, teo l. tan á r 
Ó görög  bibliaolvasás.

Szep tem ber 22-én, p én tek e n  du. fél 
16 ó rak o r (Z sinagóga) Bp. V II. Nagy
fuvaros u. 4. E lőadó: R aj Tam ás fő rab 
bi: K özös tan u lás  a  Talm udból.

A B ETH Á N IA  C E  SZ Ö V E T S É G  
szere te tte l m eghívja az é rd ek lő d ő  te s t
v é rek e t és tag ja it az 1995. szep tem ber 
23-án  ta r ta n d ó  őszi országos csendes

szer is átment ilyenfajta halálon. 
Egyszer amikor az apját hagyja 
ott; másodszor, amikor a tékozló, 
öncélú életét hagyja ott. A  két 
nagy váltás ellenkező előjelű, de a 
második nehezebb. Istennek há
tat fordítani természeténél fogva 
tud az ember, nem is kell tanulnia. 
Visszatérni, újjászületni azonban 
magától nem képes.

A helyzet megoldása Krisztus 
halálában és feltámadásában van. 
Az óember halála ott kezdődik, 
hogy Krisztus értem való kereszt- 
halálát észreveszem-e, hogy hi- 
szem-e hogy a kereszten megtör
tént az én óemberem halála is. Az
zal, hogy Krisztus feltámadt, vala
mi újra van lehetőségem. Ha nem 
támadt volna föl, lehetetlen lenne 
újat kezdenem. Törvényességi -  
kölcsönösségi alapon, eredendő 
romlottsággal a tagjaimban, a leg
nagyobb erőfeszítés mellett is le
hetetlen, elérhetetlen a gyökeres
új-

A régi levetéséhez és az új elfo
gadásához alapvetően két dologra 
van szükség: őszinte bűnbánatra és 
gyermeki bizalomra, azaz hitre. A 
Lélek ezt elvégzi. Pál már egy más 
szintről látja a dolgokat. Nem 
tartja magát bűntelen, vagy töké
letes embernek, de visszanézve, 
kárnak és szemétnek ítél minden 
dolgot, amit az előző életében a 
legfontosabbnak tartott. A lepke 
nem  kívánkozik vissza a her
nyótestbe.

A lehetőség az óember halálára 
mindig adott, de bármikor véget 
érhet. Halogatni nem érdemes. 
Jöjjön a Lélek, és kezdjen újat, 
még mielőtt beborul az éj.

M ekis Á dám

IM Á D K O ZZ U N K

T erem tő  Is ten ü n k ! Ife a d ta d  te s tü n 
ket, le lk ü n k et, és a k a ro d , hogy ne csak  
te s tü n k rő l, h an em  le lk ű n k rő l is gon
dosk o d ju n k . K é rü n k  tá p lá ld  le lk ü n k et 
szen t igéddel, ru h á z d  fel igazságoddal 
és sz e re te ted d e l, és o lta lm a z d  m eg 
m in d en  k á r tó l a  te  L elked  erejével. 
A m en.

E vangélikus R ád ióm isszió : 18.00-tól 
a  41 m -es rö v id h u llám o n , 7355 kH z 
szep tem b er 16. szom bat: L élek tő l léle
kig

szeptem ber 17. v asárnap : „M élybe, 
mégis fölfelé” -  Csepregi Béla sorozata 
* Levelezési cím : 2142 N ag y tarcsa , Pf. 
19.

nap jára  a  V III., Salétrom  u tca  5. sz. alat
ti reform átus tem plom ba. Időtartam a: 
de. 10-du  4  óráig. M egközelíthető a  4-es, 
vagy 6-os villamossal a  Rákóczi térig. É t
kezésről m indenki m aga gondoskodik.

A M ag y ar B ö rtö n p asz to rác ió s T á r 
sa sá g  im a tém á ja  szep tem b er 17-én, 
v asárn ap  este: im ádkozzunk  azokért, 
ak ik  az  ügyet anyagilag tám ogatják , 
hogy a  karita tív  tevékenységünk  m ég 
h a ték o n y ab b á  váljon.

K IS P E S T
B ibliaiskolai so ro za t ind u l a  gyüle

keze tben . K é th e te n k én t h é tfő i nap o n : 
A  S zen tlé lek  és a  m egváltás; c sü tö rtö 
kön: (h e ten k én t)  Ján o s  evangélium a. 
Je len tk ezn i le h e t te le fo n o n : 178-0859. 
S ze re te tte l v á ru n k  m in d en  é rd ek lő d ő t.

G YÖ NK
A  lelkészi h ivatal új te le fonszám a: 

(74) 448-013.

K Ü L M IS S Z IÓ I E G Y ESÜ LET 
S zep tem b er 25-én, h é tfő n  du . fél 6 

ó ra k o r  a  K elen fö ld i G y ü lek eze t ta 
n ácste rm éb en  (B ocskai ú t  10.) 

kü lm isszió i d é lu tá n t

ta r ta n a k . E lő a d á s t ta r t  S zabó  
D án ie l, a  T iszán in n en i R e fo rm á tu s  
E gyházkerü le t fő g o n d n o k a  „M issziós 
tö re k v é se k  U k ra jn á b a n ” c ím m el. 
M inden  é rd ek lő d ő t sze re te tte l várnak .

HARTA
A H a r ta i  E vangélikus Egyházközség 

lelkészi állása  m eg ü resed e tt, b e tö lté sé 
re  p á ly áza to t h ird e t a  gyülekezet. J e 
len tk ezést és é rd ek lő d ést az E sp eres i 
H iva ta lba  k é tjü k  o k tó b e r 10-ig (6230 
Soltvadkert, dr. G rä tz e r u . 1. Tel/fax 
78/381 037).

DUNAEGYHÁZA
A  gyülekezet lelkészi á llása szep

tem b er 1-jétől m eg ü resed ett. Pályázni
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I. Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; 

de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11 
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la; XII. Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher 1 
Károly, Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkát, □. Ördögárok u. 9. de. fénj 
11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer Hl. Vidor 
gona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy. 
UI. Mátyás kir. u. 31. de. 10. Donáth Lászl® 
Óbuda, m . Dévai B. M. tér de. 10. Bálint LászH 
ló; Újpest, IV Leibstűck Mária u. 36—38. d e l
10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. de. 9. (úrv.) ZászC I 
kaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pálinkás Ingrid I  I 
du. 6. Zászkaliczky Péter; VII. Városligeti fasor; 
17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Nagy Zol |  
tán; VIH. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza J  
Vili. Rákóczi út 57/b. de. 9 (szlovák« 
Cselovszky Ferenc; VIH. Karácsony S. u 
31—33. de. 9. Kertész Géza; VHI. Vajda P. u 
33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX. Thaly Kálmán 
u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápol
na u. 14. de. fél 11. Fabiny Ihmás; X. Kerepesi’ 
út 69. de. 8. Solymár Mónika; Kelenföld XI. 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; í  
de. 11 (úrv.) Csepregi András; du. 6. Szeverényi^ 
János; XI. Németvölgyi út 138. de. 9. Csepreg 
András; Budahegyvidék, XTI. Tarcsay V. u. 11.; 
de. 9 (úrv.) Tbkács József; de. 11. (úrv.) Tikárai 
József; du. fél 7. Kőszeghy Ihmás; XHL Kassák 
Mjos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XID 
Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György;- 
XIV. Lőcsei u. 32. de. 11 (úrv.) Solymár Móni- , 
ka; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Solymár MóJ 
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pest, XIX. Ifemplom tér 1. de. 10. Széli Bulc|(, 
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u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (rel 
imaház) de. 9. Solymár Gábor;

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÍ 
NI 14. VASÁRNAPON az oltárterítő s e  
ne: zöld. A délelőtti istentisztelet oltái 
igéje: Mt 12,22-30; az igehirdetés alap 
igéje: Róm 7,4-6

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” cím 
mel evangélikus félórát közvetít a Ma 
gyár Rádió a Kossuth adó hullám 
hosszán szeptember 18-án, hétfőn 13_3! 
órakor. Előtte korálismertetés lesz 13.' 
órakor.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk műso 
rát közvetíti a TV 1 szeptember 17-én 
1535 órakor. A tanévkezdésről, új sújtó, 
kiadványokról és az Országos Könyvté 
munkájáról láthatnak tudósításokat :

le h e t az  E sp e re s i H iv a ta ln á l 620? 
S o ltv ad k ert d r. G rä tz e r  u . 1. cím en, 
te le fo n o n  78/381-037.

—H H o n m u

Svájcban élő magyar család fiatal lánj 
keres könnyebb háztartási munkára. Ibié 
fon: 176-5833.

Eltartási szerződést kötne idős rászorulj 
nénivel független 38 éves nő. Jelige „Buda 
pest”.

Október elején Erdélybe, Fekete-tói v£ 
sárra utazó csoporthoz csatlakoznék. HoJ 
váth Ferenc diakónus lelkész, 9561 Nag- 
simonyi, Kossuth u. 1.

Telefonos, földszinti, zöldövezeti, 46 m 
es lakás eladó. Tfelefon: 177-4320 szomb 
vasárnap kivételével, 14-19 óráig.

Solymári Nyugdíjas Otthonba ápolón, 
keresnek. Érdeklődni lehet telefonon: 26? 
7813 (este).

Harang és toronyóra villamosítás, 
automatizálás, reális áron, garanciával.

ORBÁN JÓZSEF 5500 Gyomaendrőd 
Bocskai u. 31. Te./fax: 66-386-840.
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A PROTESTÁNS TÁBORI PÜSPÖKSÉG KÉRELME!
A M ag y ar H onvédségnél 1994-ben ú jr a  in d u lt T áb o ri L elkészi S zo lgála t azzal 

a  kérésse l fo rdu l Testvéreinkhez, hogy ak i a  m egszűn t (1945 u tá n )  szo lgá la t sak- 
ram en tá lis  edényeiről, k lenód ium airó l, i r a ttá rá ró l ,  illetve b á rm i m ás dologról 
tu d , je lezze a  P ü sp ö k i H iv a ta ln ak .

S z e re te tte l k é r jü k  a  v o lt tá b o r i  le lk észek e t, n ev ü k e t, c ím ü k e t, v o lt szo l
g á la t i  h e ly ü k e t s z in té n  a  P ü sp ö k i H iv a ta lb a  k ü ld jé k  a  k ö vetkező  c ím re :

Honvédelmi M inisztérium  P ro testáns T ábori Püspökség, 1885 B udapest, Pf. 25.

H A Z A I E l EK

„Utazz, de ne száguldj...!”
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ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 30 FT

_ _ _ _ _ _ _ _ Mindenki nézze meg,
miként viselkedik felebarátjával,
__ _ _ _ _ hogy benne ne rontsa le

az Isten templomát

T a u le r

■ ■ M

A TARTALOMBÓL “
EGY ÉLET

AZ EGYHÁZ SZOLGÁLATÁBAN

KISBARATHEGYI ÜNNEP

ÉDESANYA LETTEM

RÁDIÓMISSZIOS HÍRADÓ

NAGY ERŐ VAN AZ ÖSSZEFOGÁSBAN
G yülekezeti házat szenteltek  Vácegresen

A vácegresi ünneplő gyülekezet a templomban

Iskoláink az elmúlt tanévben
Gimnáziumaink eredményes tanévet fejeztek be júniusban. Olvasóink tá

jékoztatására öt kérdést tettünk fe l az iskolák vezetőinek és ezeket adjuk köz
re egymás utáni számokban.

A z  öt kérdés a következő:
1. Általános helyzetképet kérünk az elmúlt tanévről.
2. Mi teszi az iskolát egyházi iskolává?
3. M i okozott gondot vagy nehézséget a tanévfolyamán?
4. Milyen örömteli események és eredmények jellemezték a tanév munká

ját?
5. Mi a gimnázium profilja? Hány osztály van, tagozatos oktatás folyik-e 

és milyen szakon?
(Ezekre a kérdésekre adott válaszok elején csak a kérdés sorszámát tün

tetjük fel.)

A A
Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda,

Győr
V álaszol: Jan csó  K álm ánná igazgató

1. Az elmúlt év szeptemberében 
óvodánk a negyedik, iskolánk harma
dik tanévét kezdte meg. Az óvoda a 
nagyszámú jelentkezés miatt három 
csoportban kezdett, iskolánkban is 
folytattuk terv szerint a párhuzamos 
osztályok indítását. 1-8. osztályig 11 
csoportban helyeztük el a gyerekeket, 
s az egyik 5. osztálymik már a nyolc- 
osztályos gimnáziumi tanterv szerint 
tanult. Intézményünkbe összesen 339 
gyerek nyert felvételt.

A tanév során érezhetően javult a 
fegyelem, a tanulmányi eredmények
kel is elégedettek lehetünk.

Lelkes pedagógusgárda segíti ne
velési és oktatási feladataink megva
lósítását. A nevelőtestület 76%-a 
evangélikus vallású, tanulóink 52%-a 
evangélikus.

A tanév a tervezgetések jegyében 
telt el. A gyülekezet és az iskola kez
dettől fogva azon fáradozik, hogy az 
iskolai nevelés, közoktatás teljes idő
tartamát átfogó intézményrendszert 
hozzon létre, óvodáskortól az érett
ségiig. A helyzet megérett arra, hogy 
a gimnáziumi tagozat is megindul
hasson az 1995/96. tanévre. Az Or
szágos Egyház jóváhagyása után meg 
kellett szerezni a helyi önkormány
zattól is a működési engedélyt.

Kinőttük az iskola épületét, a 
visszakapott püspöki épület átalakí
tása adta a lehetőséget a bővítésre, 
hiszen a két épület átjárható. Ez év 
tavaszán kezdődött meg az átalakítás 
munkája, mely a tetemes költségek 
mellett rengeteg szervezőmunkát is 
igényelt, de nem zavarta a tanév 
munkarendjét.

2. Azon kívül, hogy az intézmény 
egyházi fenntartás alatt működik, az 
evangélikus iskolák hagyományaira 
épített formai és tartalmi elemek te
szik intézményünket keresztyén el
veken alapuló egyházi iskolává. A 
hittan tanítása beépül a tanulók óra
rendjébe óvodáskortól kezdve. Egy- 
időben tartjuk az evangélikus, a re
formátus és a katolikus hittanórákat. 
Hétfőn reggel áhítattal kezdjük a he
tet, tanítás kezdetén és végén, étke
zés előtt és után imádságot monda
nak a gyerekek. A tanévnyitó, tanév
záró istentiszteletek, az egyházi év 
kiemelkedő ünnepeinek közös meg
ünneplése, a tanév során megtartott 
csendesnapok: mind kiemelkedően 
szép eseményei iskolánknak és a 
gyülekezetnek is.

Mindez azonban puszta formasággá 
válhatna, ha nem hatná át mindennap
jainkat az egymás iránt érzett felelős

megfogalmazható keresztyén szellem. 
Ezt érezzük naponta, és ezért a lehető
ségért adunk hálát istennek.

3. .Gondjaink és nehézségeink el
sősorban a nevelés területén jelent
keznek. Sokféle meggondolásból ad
ják hozzánk a szülők gyermekeiket, s 
a szülői háttér sok esetben nem biz
tosítja a keresztyén élet gyakorlásá
hoz szükséges légkört. Bármilyen 
furcsa, de ebben az esetben is beszél
hetünk kettős nevelésről. Sok szere
tet és még több türelem kell ahhoz, 
hogy ez a helyzet változzon, de az 
mindenképpen segít, hogy elfogad
ják és értékelik munkánkat.

Örömeink mellett szinte naponta 
akadnak problémáink is, de azért va
gyunk, hogy megoldjuk őket. Szám
talanszor érezzük Isten segítő kezét 
a „hétköznapi csodákban”.

4. Mint már a bevezetőben emlí
tettem, a készülődés, tervezgetés jel
lemezte az elmúlt tanévet. Szívet me
lengető volt közös karácsonyestünk, 
ahol az alsó tagozatos gyerekek és az 
óvodások adtak műsort. Szép hagyo
mányunk az Adventi bazár, ahol a

Aki Aszódról Balassagyarmatra 
utazik, egy sereg Galga-yölgyi fa
lun megy keresztül és ezek a falvak 
arról nevezetesek, hogy szinte va
lamennyiben virágzó evangélikus 
gyülekezet él. Ezek közé tartozik 
Vácegres is, Domony filiája. A gyü
lekezet a legutóbbi években arról 
tett bizonyságot, hogy falun is van 
jövőbe vetett reménység, nem 
összehúzódik, hanem épít és gya
rapodik. 1991-ben megújult a 
templom, majd egy kis szünet ke
letkezett, mert az anyagyülekezet 
templomát újították fel 1993-ban 
saját erőből, csaknem 5 millióért.

szülőkkel közösen töltünk el egy 
szombat délelőttöt. Jól sikerült a 
mennybemenetel ünnepén szerve
zett csendesnap is, és sorolhatnám 
tovább.

Tanulóink szépen szerepeltek vá
rosi és megyei tanulmányi versenye
ken angolból és magyarból, egy kis 
gimnazistánk matematikából orszá
gos döntőbe is bekerült.

Azt is eredménynek könyvelhet
jük el, hogy az iskolánkba és óvo
dánkba jelentkező gyerekek száma 
meghaladta a felvehető létszámot, 
ami a mai „gyerekszegény” vüágban 
nagyon jó dolog. Válogathatunk a je
lentkező pedagógusok között is, a 
pályázatokra kilencszeres volt a tú l- ' 
jelentkezés.

Legnagyobb örömünk a fejlődés 
lehetősége, látjuk, tudjuk az utat, s 
megtaláljuk hozzá a lehetőségeket is.

Egyedülálló lehetősége intézmé
nyünknek az, hogy a Konvent területén 
mintegy körbevesszük az udvarban álló 
szeretett Öregtemplomot, mely meg
határozza mindennapjainkat is.

5. Az intézmény profilja a folya
matos nevelés-oktatás lehetőségei
nek kialakítása, az igényés oktatás 
mellett. Nagy gondot fordítunk a ke
resztyén értékrend kialakítására, a 
tanulók erkölcsi nevelésére.

Nem próbálkozunk olyan progra
mokkal, mely nem állta még ki az idő 
próbáját, de nyitottak vagyunk min
den eredményes, jó módszer előtt. 
Pedagógusaink szakmailag is jól kép
zettele, lehetőséget kapnak elképze
léseik megvalósítására. Nagy hang
súlyt fektetünk az idegen nyelvek ta
nítására -  angol és német nyelvet ok
tatunk kiemelt óraszámban - , az 
anyanyelvi nevelésre, a matematika 
és a természettudományok magas 
szintű oktatására.

Hitünk és reménységünk szerint 
munkánkkal egyházunk építését, a 
jövő nemzedékének hitbeli építését 
.szolgáljuk, s ehhez kapjuk minden
nap Isten megtartó erejét.

A gyülekezeti ház kívülről

Alighogy ott befejezték a munkát, 
szinte másnap elkezdték Vácegre
sen az új gyülekezeti otthon alapo
zásának munkálatait. A munka 
szervezését elkezdő Litauszki Já
nos gondnokot a következő év ele
jén Ura hazahívta, de helyét és fel
adatát Mersva József gondnok át
vette és példás egyházszeretettel, 
szorgalommal és odaadással vezet
te az építést, egészen a befejezésig. 
Eskütétele és beiktatása az isten- 
tisztelet része volt.

Sikerült tartaniok a kétéves be
osztást, és ez év szeptemberében 
hívták meg az egyházkerület püs
pökét, dr. Harmati Bélát, a ház fel
szentelésére. A mindössze 170 lel
ket számláló gyülekezet példásan 
teljesített. Helyi vezetői, Dudás Já
nos felügyelő -  aki egyben a köz
ség polgármestere is - , Drenyovsz- 
ki Mihály idősebb gondnok és 
Mersva József pontosan teljesítet
tek minden feladatot, beszerzést; 
mesterek félfogadását, társadalmi 
munka szervezését és magát az ün
nepség előkészítését is.

Kicsinek bizonyult a templom, 
ahol az ünnepi istentiszteletet tar

O R SZA G O S EVANGELIZACIO NAGYTARCSAN

„Születésnapi ajándék"
Október jubileumi hónap lesz a 

nagytarcsai gyülekezet életében. 60 
évvel ezelőtt vált önállóvá a gyüleke
zet Sztehlo Gábor irányításával. Akár 
értékes születésnapi ajándékként is 
fogadhatjuk, hogy a jubileumi hónap 
keretében otthont adhatunk az or
szágos evangéüzációnak. Nem ide
gen számunkra ez a fajta házigazda
ság, hiszen az idősebb nemzedék em
lékezetében talán még ugyanúgy 
kapcsolódik az evangelizáció ügye 
Nagytarcsa nevéhez, mint Fóthoz, 
Gyenesdiáshoz, Piliscsabához, hogy 
csak néhányat említsek... Reméljük, 
a Szentlélek éleszti majd föl a „ge
nius locit”, a hely „szellemét”, hiszen 
ebben a kis faluban a teremtő és ele
venítő Lélek kezdett már nagy 
ügyekbe. Gondoljunk csak az első 
evangélikus népfőiskolára, a misz- 
sziói intézetre, de talán szabad 
újabb példaként az Evangélikus Rá
diómisszió szolgálatát is említeni, 
melynek „központja” 1992 óta 
Nagytarcsa...

Hisszük és reméljük, hogy nem
csak emlékeink lehetnek nagy evan-

Lelke, „fantáziája” nem fáradt meg, 
Jézus szava ma is érvényes: „A szél 
arra fúj, amerre akar...” Miért nem 
fújhatna október 21-22-én Nagytar
csa tájain? Egyszerre bátorít és alá
zatra int ez a jézusi mondat. A leg
jobb előkészítéssel, szervezéssel sem- 
garantálhatjuk a Szentlélek csodáját, 
de emberileg mindent meg kell ten
nünk, „felvonva a vitorlákat”, hogy
ha jön a Lélek éltető szele, kimozdít
hassa, sok tekintetben szélcsendben 
veszteglő, illetve ellenszélben vergő
dő egyházunk hajóját...

Már hónapok óta készülünk erre 
az októberi hétvégre. Szeretnénk jó 
házigazdaként olyan körülményeket 
biztosítani vendégeinknek, hogy le
hetőleg semmilyen külső körülmény 
ne akadályozza, zavarja Isten remélt 
munkáját közöttünk és bennünk. 
Nemcsak a gyülekezet, hanem az 
egész falu várja az ország különböző 
tájairól érkező testvéreket. Ezen a 
hétvégén rendelkezésünkre áll majd 
az iskola menzája éppúgy, mint tan
termei is, melyek ideális helyet ad
hatnak a csoportos beszélgetésekre.

tották. A  püspök segítői a szolgá
latban Detre János esperes és Bara
nyai Tamás helyi lelkész voltak. 
Rajtuk kívül számos lelkésztárs, 
gyülekezeti küldöttségek, testvér
egyházak lelkészei és küldöttei 
vettek részt.

A püspök a vasárnapra kijelölt 
igehirdetési alapige, ÍJn 2,1-2 
alapján prédikált. Miért épült ez a 
ház? Azért, hogy hangozzék ben
ne: „Gyermekeim... ne vétkezze
tek!” Mert van bűn, csak letagad
ják, a másik emberben találják 
meg. Nem tudják elfelejteni és el
felejtetni, újra emlékeznek reá. Mi 
a megoldás? Van pártfogónk az 
Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. 
Ezt hirdesse, ezt a célt szolgálja ez 
a ház. Eljött Jézus Krisztus, aki így 
szólt: „én pedig ezt mondom nék- 
tek...” Áradjon a szeretet, a het
venszer hétszeri megbocsátás, a 
békesség e házból.

Közgyűlésen mondott köszöne
tét Baranyai Tamás lelkész a fárad
hatatlan munkásoknak, a gyüleke
zet tagjainak. Különféle szakma
beli építők, a kétkezi munkában 
segítők tették dolgukat. A  szakipa
rosok 1103, a segítők 2916 munka
órát teljesítettek, pénzben pedig 
2 600000 Ft-ot kellett ráfordíta- 
niok. Fedezetül az iskolájukért 
kapott 1 millió Ft kárpótlás, or
szágos egyházi segítség, a kuhmói 
(Finnország) testvérgyülekezet 
adománya, a helyi önkormányzat 
hozzájárulása és a gyülekezet

A gyülekezeti ház oltár-része

másfél milliós társadalmi munká
ja  szolgált.

Boldog nép, örvendező gyüleke
zet foglalta el helyét a megnyitott új 
gyülekezeti házban. Sokan köszön
tötték az építőket, így Detre János 
esperes, a finn testvérgyülekezet 
lelkésze: Timo Löytty esperes, Van- 
kó Magda országgyűlési képviselő, 
a helyi katolikus plébános.

A templom és a gyülekezeti ház 
most már együtt adja a lehetőséget 
arra, hogy fiatalok és idősek, bib
liaórára és munka-összejövetelek
re, télen-nyáron, megfelelő körül
mények között gyűlhessenek össze 
és gyakorolhassák a közösséget Is
tennel és egymással.

tszm

készül erre a hétvégére. Minden el
hangzó evangelizációt rögzítünk és 
sokszorosítunk. így a jelenlévők ma
gukkal vihetik majd kazettán is a hét
vége igei üzeneteit. Tlidjuk, hogy a 
kazetta csak „konzerv”, nem pótol
hatja az élő igehirdetés frissességét, 
de talán ilyen módon is tágíthatjuk 
az evangelizáció hatáskörét.

Minél hamarabb várjuk a távolról 
érkezők jelentkezését, hogy vendég- 
szerető tárcsái családoknál szállást is 
biztosíthassunk számukra. írásban és 
telefonon is lehet jelezni a részvételi 
szándékot, különösen is a szállás
igényt a következő címen és számon: 
2142 Nagytarcsa, Sztehlo Gábor u. 1. 
telifax.: 06/28 370 684. Nagy segítség 
ha időben megkapjuk a jelentkezése
ket, lehetőleg október 15-ig!!!

Imádkozzunk, hogy ne csak a kül
ső körülmények, de a szívek is 
legyenek készen Isten ajándékainak, 
meglepetéseinek befogadására. Min
den, igére és közösségre vágyakozó 
Testvért meleg szeretettel hívunk és 
várunk Nagytarcsára, október 21-22- 
én!

ELKEZDŐDÖTT AZ UJ TANEY
K örtelefon az iskolák  évnyitóiról

jes egészében birtokba vették múlt 
évben az épületet.

Bonyhád
A szeptember 1-jén tartott évnyi

tón Sántha Lászlóné igazgató fogad
ta a tanulókat. Az előző évekhez vi
szonyítva, nincs változás az iskola 
életében. 439 a tanulók száma. Örö
mük, hogy megindult a kollégium 
építése és reménység szerint határ
időre, őszre befejeződik.

Orosháza
Ribár János igazgató-lelkész szol

gálatával tartották a tanévnyitó is
tentiszteletet. Az általános iskola 
egyházi tagozata jövőre már kiépül, 
teljes lesz. Az óvoda teljes egészében 
működik már. Az első osztályban a 
jelentkezők nagy száma miatt két 
osztályt kellett indítani.

Gyűr
Szeptember 2-án, Szebik Imre püs

pök istentiszteleti szolgálatával nyi
tották meg az évet. Az oktatás és ne
velés három fokon kiépült. Óvoda, 
általános iskola és az idén már gim
náziumi oktatás is folyik. Az általá
nos iskola nyolcosztályos, a gimnázi
um első és második osztállyal indult. 
Folyik az építkezés, hogy mindhá
rom fokozatnak jó elhelyezést tudja
nak biztosítani.

Aszód
A szeptember 3-iki évnyitón Bara

nyai Tamás domonyi lelkész hirdette 
az igét. A négyosztályos gimnázium
ból egyelőre az első kettő működik. 
Vendégként az általános iskola épü
letében tanítanak, egy épületben, 
míg felépül az új gimnáziumi épület. 
Remélik, hogy rövidesen elkezdődik 
az építkezés és jövőre már, legalább 
részben, az új épületben indulhat a 
tanítás.

Alberti
Az évnyitó istentiszteletet Roszik 

Mihály lelkész tartotta és azon részt 
vett Egyed Albertné miniszteri taná
csos a Művelődési Minisztériumból, 
valamint Rudi Wolf igazgató a schön- 
aichi testvérgyülekezetből. A négy 
óvodai osztályban 134, a három álta
lános iskolai osztályban 75 tanuló ta
nul. Az évnyitó ünnepélyességét 
emelte a gyülekezet énekkarának 
szolgálata és valamennyi gyermek 
Újszövetséget és bibliai igés lapot

Budapest-Fasor
Az évnyitó istentisztelet szeptem

ber 4-én volt Szebik Imre püspök 
szolgálatával. Az iskola 4 és 8 osztá
lyos gimnáziumként működik. Né
met, angol, francia, olasz, spanyol 
nyelvi tagozattal, ezenkívül termé
szettudomány-matematika szakot 
lehet választani. Az új tanévben 540 
a tanulók létszáma.

Budapest-Deák tér
Szeptember 2-án dr. Harmati Béla 

püspöK tartotta a tanévnyitó isten
tiszteletet. Itt is 4 és 8 osztályos gim
názium működik, ez évtől kezdve tel
jes a csoportok száma, tehát évvégén 
az első érettségiző évfolyamot bo
csátják majd la az újrakezdés óta. 
340 a tanulók létszáma. A 8/3 és a 4/2 
osztályokban az órarendbe beépítve 
számítógépes szövegszerkesztés-ok
tatás is folyik. Az angol és német 
nyelvet magasabb szinten oktatják és 
még egy különlegesség, hogy az 
ének- és a rajzoktatás valamennyi év
folyamon végigmegy, egészen az 
érettségiig.

Sopron
Szeptember 3-án volt az évnyitó, 

melyen Szimon János soproni igazga
tó-lelkész prédikált. A tanulók szá
ma 620, ebben a levelező tagozat is 
benne foglaltatik. Itt is 4 és 8 osztá
lyos gimnázium működik. Német 
nyelvű nemzetiségi oktatás is folyik. 
Két új tanteremmel gyarapodtak, 
melyeket a padlástérben tudtak ki
alakítani.

Nyíregyháza
Az évnyitó istentiszteletet szep

tember 1-jén a nagytemplomban Bo- 
zorády Zoltán esperes végezte. Nyolc 
évfolyamos a gimnázium. Angol és 
német tagozat működik és holland 
minta szerint folyik a rajz- és képző- 
művészeti oktatás, érettségiveí. A 
gimnáziumon belül fakultatív okta
tás van: postaforgalmi, társadalom- 
biztosítási és könyvtárkezelői sza
kon.

Békéscsaba
Szeptember 3-án tartották az év

nyitó istentiszteletet, melyen Tá- 
borszky László esperes hirdette az 
igét. Az iskola létszáma 400 fölött 
van. Az önálló művészeti tagozat 
működése tovább folytatódik, drá- 
mai és képzőművészeti szakon. El-
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OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

104. Zsoltár
Ott van a nagy és széles tenger! 
Számtalan lény nyüzsög benne: 
kisebb és nagyobb állatok.
Ott járnak a hajók,
és a cethal, amelyet azért formáltál,
hogy játszadozzál vele.
Mindezek arra várnak, 
hogy idejében a<fj nekik eledelt.
Ha adsz nekik, szedegetnek, 
ha bőkezű vagy, jóllaknak javaiddal. 
Ha elrejted orcádat, megrémülnek, 
ha elveszed életüket, kimúlnak, 
és ismét porrá lesznek.
Ha kiárasztod lelkedet, 
új teremtmények keletkeznek, 
és megújítod a termőföld felszínét.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Olivér rátalál egy történetre
Egy régi könyvben Olivér rábukkan egy történetre, 

ami az öreg Mózesről szól, aki úgy beszélgethetett az 
Istennel, m in t  barát a barátjával. És amikor Istennel, 
m in t barátjával beszélt, csak úgy sugárzott az arca. Az 
emberek látták, hogy fénylik Mózes arca, és nem mer
tek a közelébe menni. Akkor Mózes egy kendővel ta
karta el az ábrázatát.

„Ó”, mondja Olivér, „meglátszik az emberen, ha 
sokat beszél veled, és a barátod.” De csaknem meg
retten a gondolattól: Mi van, ha az ő arca is elkezd 
fényiem? Mindenki félni fog a közelébe jönni?

Olivér a fürdőszobában belenéz a tükörbe. Arca a 
megszokott képet mutatja, már meglehetősen barna a 
naptól és a széltől, és néhány szeplő is tarkítja az 
orrát. Egyáltalán nem fénylik, egy cseppet sem. Oli
vér kicsit csalódott. Egy egészen pici fényesség nem 
zavarta volna. Egy jel arról, hogy ő Isten barátja.

Nagyot sóhajt. Először az ijedtség, aztán meg a csa
lódás. Nem csoda, hogy megéhezett, belül üresnek és 
gyengének érzi magát. A konyhába megy, ahol hango
kat hall a kert felől. Kinyitja az ablakon a spalettát. 
Anya az öreg péknénivel beszélget, aki a kerítésen ke
resztül a zöldségeskertet csodálja.

„Igen, igen”, mondja anya. „Nagyszerű dolog is ez 
a zöldségeskert. A fiam készítette nekem, anyák nap
jára. Hetekig dolgozott rajta, vetett, öntözött, nekem 
meg oda se’ volt szabad néznem.”

„A maga Olivérjével igazán meg lehet elégedve”, 
mondja a péknéni. „Ilyen egy kedves gyereket! Ilyen 
vidámat! Van benne valami sugárzó.”

„Igen... tényleg...”, mondja anya elgondolkodva. 
„Olykor valóban.”

HumoiTjsák
A tökéletes pap tíz percig prédikál. Elítéli a bűnöket, 

de senkinek sem okoz fájdalmat. Reggel nyolctól éjfélig 
dolgozik és ő takarítja a templomot is.

A  tökéletes pap ezer forintot keres havonta, jól öltö
zött, új autót vezet, jó könyveket vesz és minden héten 
ötszáz forintot eladományoz. Huszonkilenc éves és negy
ven éves tapasztalata van. Mindenekelőtt: jól néz ki.

A  tökéletes pap fiatalokkal dolgozik, de legtöbb idejét 
idősekkel tölti. Mindig komoly arccal mosolyog, jó  hu
mora van, erre hivatása kötelezi Naponta tizenöt ott
hont látogat meg és mindig elérhető hivatalában, ha 
szükség van rá.

Csak hasonló
Mindkét kép azt a jelenetet ábrázolja, amikor Jézus 

megtöri a kenyeret a két emmausi tanítvány előtt. A 
két rajz látszólag teljesen egyforma, mégis van nyolc 
apró eltérés közöttük.

Melyek ezek a különbségek?
Megfejtéseteket legyetek szívesek a lap dátumát 

követő keddig postára adni!

A  tökéletes papnak mindig van ideje a közösség taná
csát és javaslatait meghallgatni. Egyetlen egyesület ülését 
sem mulasztja el és állandóan a hitetlenek megtérítésén 
fáradozik.

A  tökéletes pap mindig a szomszédos papiakon lakik.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönl£ Petőfi u. 359.

DE BKON -  A FORRÁS

H olland kórus szolgálata M agyarországon
Mélységes hittel, tiszta hangon 

csengett az ének Csömörön, az 
evangélikus templomban. A Ma
gyarországon mindössze hat napot 
töltő holland De Bron vagyis A forrás 
nevű gospel kórus énekével azt hir
dette, hogy a világon egyetlen hely 
van, ahol az ember megszabadulhat 
a bűn nyomasztó terhétől és ez az 
Úr Jézus keresztje lábánál van.

A csömöri gyülekezet tagjai ré
széről nagy szeretettel fogadott 
koncert után rövid beszélgetésre 
kértem Alfred Boermant, és Trudy 
Staalt, a kórus két vezetőjét.

A kis holland falu, Dinxperio 
(Kölntől 100 km-re északra), ahon
nan érkeztek, igencsak különleges: 
Németország és Hollandia határán 
fekszik. Nevezetessége az, hogy a 
falu közepén húzódik a határ, így a 
kórust akár nemzetközinek is te
kinthetjük, hiszen egyik tagja a né
met részről jár át énekelni.

Történetük az 1970-es években 
kezdődött, amikor a Staal család 
otthonában összegyűltek a gyere
kek és a hitről, Istenről és az Évan- 
géliumról folytattak beszélgetése
ket, énekeltek. Mind többen vol
tak éhesek az Evangéliumra, s ha
marosan kicsinek mutatkozott a 
lakás. Egy óvodával vették fel a 
kapcsolatot, s aztán Isten segítsé
gével megvásárolták az épületet és 
most minden héten összejönnek 
énekelni, beszélgetni.

Aki hallja tisztán csengő énekü
ket, el sem hinné, hogy a gospel 
dalokat nem kottából, hanem csak 
hallás útján sajátították el. A kórus 
vezetője, Alfred Boerman hittel 
vallja: Isten ajándéka, hogy ez a 44 
tagú csoport létrejött, és csodála
tos énekével szolgálhat.

Thvaly októberben a Dorcas 
AID International prezentációján 
Viski Pál hívta meg őket Magyar-

országra. A fiatalokból álló (13-tól 
29 évesig) kórus egyetlen tagja 
sem járt még Magyarországon. A 
fiatalok lelkesedésére, tenniakará- 
sára jellemző, hogy az utazási költ
ségeket saját maguk teremtették 
elő, autómosásból és kisebb mun
kákból. Útjukat nemes cél vezérel
te: a turnéjuk során összegyűlt 
adományokat a boszniai menekül
tek megsegítésére ajánlották fel. 
Kivétel volt a csömöri est, az itt 
összegyűlt adományokat a helyi 
gyülekezeti ház két új oktatóter
mének építésére ajánlották fel.

A  kórus magyarországi útja so
rán énekelt az újpesti Baptista 
templomban; Csömörön, Nyíregy
házán, Debrecenben és a környé
kén lévő települések templomai
ban. A De Bron kórust mindenütt 
nagy szeretettel fogadták és vissza
várják Magyarországra.

Gáspár Mária

KIE-Sporthét ’95
Negyedik alkalommal rendezett Országos Sporthe

tet a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek (KIÉ) Nemzeti 
Szövetsége 1995. július 24—30. között, melynek idén a 
Bakony egy szép, Mór melletti faluja, Nagyveleg 
adott otthont.

A mozgásra, sportolásra rengeteg lehetőség nyűt a 
héten. Gyakorolhattuk a már jól ismert sportágakat: 
kosárlabda, röplabda, tollas, futball, pingpong; és új 
játékokkal is megismerkedhettünk: korfball, softball, 
floorball. Nem maradhatott el a szellemi sport sem: 
nagyszerű sakkversenyeknek lehettünk tanúi. A  közel 
100 résztvevőből kialakított három nagy csapat az 
említett sportágakban mérhette össze erejét. Mód 
nyílt egyéni versengésekre is: mezei futásban, ping
pongban és sakkban.

A programot lovaglás, társastánc-tanulás, éjszakai 
akadályverseny, a Vezetők-Táborlakók, valamint a 
nagyvelegi fiatalok-KIE válogatott közötti mérkőzé
sek színesítették.

Mindezek azonban bármely másik táborban is tör
ténhettek volna. Keresztyén tábor volt a miénk, nem 
hiányozhattak tehát a reggeli és esti áhítatok, melye
ken lelkészek, teológus hallgatók és meghívott vendé
gek szolgáltak, tettek bizonyságot.

Megismerkedhettünk Szekeres Pállal, aki mesélt 
korábbi sikeres párbajtőröző pályafutásáról, az 1991- 
ben bekövetkezett balesetéről, majd az újrakezdésről, 
melyhez Istentől kapott segítséget, erőt, kitartást. Ké
sőbb beszélt a mozgássérültek hétköznapjairól, a ver
senyzők felkészüléséről és a paraolimpián való sike
res szereplésükről.

Rádöbbenhettünk, mekkora kegyelem Istentől, 
hogy mi már most hozzá tartozhatunk, épen és egész
ségesen, s nem egy sorsfordító tragédia, baleset az, 
ami megváltoztatja a vele való kapcsolatunkat.

Erről beszélgettünk a tizenéveseknek rendezett 
Fórumon is, melynek témájául az AIDS szolgált. So
káig visszhangzottak bennünk a filmen szereplő egyik 
beteg szavai: „Jobb AIDS-esen Jézussal élni, mint 
egészségesen nélküle.”

Vendégünk volt Boros Miklós, az Evangélikus Egy
ház zsinati titkára is, aki az egyházak és a sport kap

csolatának múltjáról, jelenéről és nehézségekkel teli 
jövőjéről tartott előadást.

Egész héten körünkben tartózkodott Harald Ra- 
kutt, aki Chemnitz és vidékének területi CVJM (né
metországi KIÉ) sporttitkára. Bepillantást nyújtott 
munkájába, közösségteremtő játékokat tanított ne
künk, és új sportágakkal színesítette délutánjainkat.

Természetesen nem maradhatott el a tábortűz, a 
szalonnasütés, egy kis diszkó és az utolsó éjszaka a 
hajnali 2-ig tartó kosárlabda mérkőzés sem. Változa
tos, érdekes programok között válogathatott minden
ki: a 10-12 évesektől, a többségében középiskolás 
korosztályon át, egészen a huszonévesekig. A korkü
lönbségek ellenére együtt tudtunk gondolkodni, éne
kelni, imádkozni és nap mint nap együtt fáradtunk el 
a sportpályán is. Összekovácsolódott a csapat. Ezt 
még jobban megerősítette a záró istentiszteletet kö
vető közös úrvacsoravétel is.

Szomorúan búcsúztunk el egymástól, de azt hi
szem, legtöbbünk már akkor reménykedett: jövőre új
ra találkozunk. Köszönjük a KIE-nek ezt a sporthe
tet.

. Eszes Tünde és Fiiló Mónika

Idén is szeretettel várunk mindenkit, aki a nyári 
konferenciák után vágyik az újbóli találkozásra 

és elcsendesülésre.
Találkozunk 1995. szeptember 30-án 10 órakor a 

Bécsi kapu téri templomban. Vendégként a 
' SZELA együttest várjuk.

Imádságos szeretettel várnak m indenkit a szerve
zők (M EVISZ és a Magyarországi Evangélikus 

Egyház Ifjúsági Bizottsága).

Az ifjúsági rovat vezetője, Varga Gyöngyi segédlelkész 
ösztöndíjas útra megy. A rovat vezetését a szerkesztőbi
zottság megbízásából Sánta Anikó teológiai hallgató 
veszi át. A távozónak jó tanulást és eredményes munkát 
kívánunk, s mindkettőjüknek Isten áldását munkájukra.

• •

„Lechner Ödön neve a mi egünkre van írva...”
Százötven éve született a nemzeti építészet harcosa, 

sokat küzdött apostola, a századforduló kiemelkedő épí
tőművésze. Tanulmányait Pesten kezdte, majd a berlini 
Bauakademie-n folytatta. Későbbi tanulmányútjai so
rán mindjobban érlelődött benne a magyar nemzeti for
manyelv megteremtésére való törekvés. A  nemzeti szel
lem érvényesüljön a magyar építőművészeti stílusban -  
ez volt legfőbb gondolata. Jelentős évszám lett életében 
1882, mert ekkor aratta első igazi művészeti sikerét a 
Szegedi Városháza tervével. A z Iparművészeti Múzeum 
(1891.) épületét már a magyar népművészeti díszítő- és 
formamotívumok tették a főváros jellegzetes épületévé. 
Munkájában az önálló magyar stílus kialakításakor a 
keleti őshaza felé tekint vissza. Egyéni stílusának részle
tei és harmóniája saját fantáziájának megvalósítása -  
azért is adott okot a vitára, az értetlenségre...

A  római nemzetközi kiállítás nemzetközi zsűrije 
1911-ben építészeti első díjjal, a nagy aranyéremmel 
tüntette ki, Kecskemét egyik utcáját 1910-ben nevéről 
keresztelte el -  egyes kortársai intrikája révén mégsem 
kapta meg saját hazájában azt az elismerést, amelyet 
munkásságával megérdemelt. Megfeledkeztek róla, 
szándékosan hallgattak róla. Egy iskola érdeme, hogy 
emlékét felidézte. Dicséret az iskolavezetésnek! A  buda
pesti, Üllői út 76. szám alatti építőipari szakközépiskola 
1993. április 23-án felvette nevét.

A  150 éve született építőművészre és hazájához min
dig hű magyar emberre emlékezve, a Lechner Ödön 
Építőipari Szakmunkásképző Iskola rendezte meg azt az 
ünnepségsorozatot -  dédunokája, Péch Antalné Szmre- 
csányi Zita segítségével -, mely Lechner Ödön Iparmű
vészeti Múzeum előtti szobrának megkoszorúzásával 
kezdődött. A  Nemzeti Sírkertben koszorút helyeztek el 
síremlékénél. A  Magyar Állami Földtani Intézetben sze
rény kiállításon mutatták be életét, életének néhány je
lentős állomását, legfőbb műveit, mint a Kecskeméti Vá
rosháza, a Földtani Intézet, a Postatakarékpénztár, a 
Szegedi Városháza, az Aradi Városháza, a Pozsonyi ró
mai katolikus templom, a Túra melletti zsámbokréti Be- 
niczky-Odeschalchi-kastély, a szegedi Milko-ház, az

Aradi Városháza, a Kőbányai Plébániatemplom. A  ki
állítást követő emlékülésén M a k o v e c z  I m r e  -  töb
bek között a siófoki evangélikus templom építője -  mél
tatta az elődöt, „a nagyreményű virágzó Közép-Európa 
építészét" és szerepét korában, a 19. században.

„... városok és falvak megújulásának kora. Budapest, 
Marosvásárhely, Kecskemét, Pozsony, Szabadka, a Kár
pát-medence neves és névtelen vidékének szellemi, gaz
daság, államalkotói forradalmának kora. Ebben a 
múlttal és jövővel áthatott új jelenben ragyog L e c h n e r  
Ödön neve. -  A  felragyogó új szellem újabb és újabb 
fiakat szült magának A  követőkön kívül a fiatalokat is 
ebbe a fénybe vonja, K ós K á r o ly t  és a többieket, míg 
Közép-Európát el nem söpri a megtervezett és végrehaj
tott két világháború s az építészetet el nem némítja és év
tizedekre. alantos szolgává, bányamélybe nem löki egy 
Dessauban megszervezett, felületes és műveletlen „elit”, 
A  dessaui diktatúrának vége. Keményebb és kendőzetle
nebb, gátlástalanabb és súlyosan műveletlen korszaka 
jött el ugyanannak Ez a kor a történelem előtti idők be
lénk épített kultúráját és civilizációját vette most célba. 
Megmérgezik vizeinket; étkezési szokásainkat, kertjein

ket semmisítik meg hogy végleg elfelejtsük a bennünk 
élő természetet. -  Nehéz harcainkat éljük az elemi m ű
veltségért, az emlékezés és jövőbelátás jogáért, a jókedvű 
cselekvés lehetőségéért. Ebben a szívós és tántoríthatat
lan igyekezetünkben L e c h n e r  Ö d ö n  n e v e  a m i  
e g ü n k r e  va n  írva  és a m í g  m ű v e l t  e m b e r  él  
M a g y a r o r s z á g o n ,  a d d i g  f e n n  is m a r a d ,  o t t  
a z  é g e n . ”

Makovecz Imre beszédét sokaknak kellett volna meg
hallgatni -  hivatalos „személyeknek” - i s - ,  mert L e c h 
n e r  Ö d ö n  m é l t a t á s á n  t ú l  f i g y e l m e z t e t é s  
vo l t ,  h a z á t ,  k u l t ú r á t ,  m a g y a r s á g o t  f é l t ő ,  
ó v ó  e m l é k e z t e t é s .

A  Lechner Ödön nevét viselő iskola igazgatónőjének be
számolója e téren vállalt feladatukról, terveikről -  példa le
het a hasonló iskoláknak A z Aulos együttes régi magyar 
zeneszámaival szépen egészítette ki a megemlékezést.

Schelken Pálma

Ilyen volt...
B artók  B éla h alá lán ak  

félszázados évfordulójára

Ótven éve, 1945. szeptember 26-án gyászhír érkezett 
New Yorkból: meghalt Bartók Béla. Magyarok százezrei
nek elvesztése után elvesztettük a század legnagyobb 
magyar géniuszát is. Egy nagy alkotó személyiség és egy 
nagy hit távozott az időből.

Erről a hitről sok találgatást olvastunk Egyik kései 
szimfonikus művének lassú tétele az A n d a n t e  r e l i 
g io  so  címet viseli, s volt méltatója, aki ebből következ
tetéseket próbált levonni, de meggyőzni önmagát sem 
tudta. A  Vigilia katolikus folyóirat zenei szakírója egy íz
ben azt a feltételezést fogalmazta meg hogy Bartók azért 
választotta az unitárius egyházat, mert az minimális kül
ső követelményeket támaszt híveivel szemben. Biztos, 
hogy a maga hitében szabad akart lenni, és soha nem  
mondott olyat, amiben nem hitt. Vallásos tárgyú vagy ih
letésű művet nem szerzett, a mitikus tárgyakat pedig mí-

L

löszként dolgozta fel. Más volt a hite, m int am it az ak
kori, hivatalos áldással kiadott hittankönyvek ajánlot
ta k  A z ő  belső, számon nem kérhető ügye, saját lelkiis
meretének való felelőssége, amelyet hittankönyvekből 
nem lehet magyarázni.

De hogyan látja, m it gondolhat róla a többi ember, a 
hívő?

A z újratemetés igehirdetésében azt mondta róla az 
unitárius püspök nem volt a szó hétköznapi értelmében 
vallásos, templomba járó ember. De aki érti a zenéjében 
hangot öltő gondolatot és hitvallást, az tudja -  amit a 
püspök sem vont kétségbe -, hogy volt hite, nagyon erős 
hite. Anélkül nem tarthatott volna ki önmaga mellett, a 
gyilkos viharban szétroncsolódott volna humanizmusa, 
megroppant volna a magyarsághoz való hűsége. De hu
manizmusával, magyarságával minden igaz ember pél
daképe lett, nemzeti példakép hívőnek és nem hívőnek 
egyformán. A  világ etikus nagyságként is tiszteli. A  lélek
nek ekkora tartást csak a hit adhat. Többen panteistá
nak tartják. Nem hiszem azonban, hogy be lehetne so
rolni bármilyen előre gyártott fogalomba. Az, hogy kö
vetkezetesen elkerülte a hivatalos vallásosságot -  a hiva
talosan kötelező állami vallásosság idején -, az éppen a 
hit és személyiség tiszta egységének a bizonyítéka. Egy
háza és ő  maga között mégsem emelkedett kőfal: New 
York-i temetésén unitárius lelkész szolgált, s itthon, az 
újratemetésen, megszólalt a zsoltár és az ige a koporsó
ja  fölött.

Méltóságteljesen viselte el a rosszakaratot, a félművel
tek támadásait a „perc-emberkék dáridója” idején. Ko
dály az ilyeneket szellemi és morális fölényének -  önma
gában jogos -  tudatában hárította el. Minden embernek 
és ma, az össznemzeti marakodás idején, minden ma
gyarnak példát m utat a hívő katolikus Kodállyal kötött 
barátsága és a magyar szellem életre támasztásáért vál
lalt közös harca.

A  jeles francia zeneszerző, Francis Poulenc azt mond
ta a halottról: „Hogy milyen volt Bartók vallási meggyő
ződése, nem tudom, de valahányszor rá gondolok, egy 
szent képe jelenik meg előttem. ” Én is így gondoltam, 
amikor az újratemetés előestéjén elmentem a ravatalá
hoz, és egy szál virágot tettem le a koporsója elé.

Dr. Bán Ervin
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Egy élet az egyház szolgálatában HAZAVARUNK!

Bolla Árpád, a Pesti Egyházmegye volt esperese 1994 decemberében in
dult el Brazíliába, hogy ott a magyar gyülekezetben teljesítsen szolgálatot. A  
Sáo Paulában megjelenő Cruz no Sül című evangélikus lapban jelent meg 
alábbi bemutatkozása, melynek címét ők adták.

Feleségemmel Magyarországról 
érkeztünk Sáo Paulóba az elmúlt 
év decemberében. Negyven éven 
át mint gyülekezeti lelkész, az 
utolsó öt évben mint esperes is 
szolgáltam a Magyar Ágostai Hit
vallású Evangélikus Egyházban. 

, Valami olyan történt velünk, mint 
valamikor Ábrahámmal. „Áz Úr 
ezt mondta Ábrahámnak: Menj el 
földedről, rokonságod közül és 
atyád házából, arra a földre, ame
lyet mutatok neked... és áldás le
szel.” lMóz 12,1. Nem volt könnyű 
a búcsú hazámtól, családomtól -  
különösen nyolc unokánktól, sze
retett egyházamtól, de jönni kel
lett, mert Isten kezéből vettük 
missziói küldetésünk.

Szolgálatunk helye a Rua 
Segipe 270. sz. alatti 1961-ben fel
szentelt kápolna és gyülekezeti 
otthon. Az emeleten berendezett 
lelkészlakás várt. A gyülekezet az 
egyik etnikai egyházközség Sáo 
Paulóban. Comunidade Evangeli- 
ca Lutherana Hungara do Brasil. 
Tehát magyar anyanyelvűek közé 
jöttünk. Azokhoz, akiket az euró
pai történelem viharai idesodortak 
Brazíliába. Mégsem szeretnénk 
szigetként létezni, hanem inkább 
félszigetként, amelyik szervesen 
kapcsolódik az IECLB-hez. Ah
hoz az egyházhoz, amelyik jó szív
vel fogadta be a többi etnikai gyü
lekezet között a mienket is. Ennek 
volt szép jele május 14-i beiktatá
sunk, Hermann Wille egyházkörze
ti vezető lelkész szolgálatával.

Terveink között első helyen sze
repel egy evangéliumi szellemű 
óvoda megnyitása, ahol a brazil 
nyelv mellett lehetőséget kívánunk 
adni a 2-5 év közötti gyerekeknek 
a magyar és német nyelv tanulásá
ra. Meggyőződésünk, ha ezt nem 
tesszük, olyanná lesz gyülekeze
tünk, mint egy életfogytiglani szo
bafogságra ítélt rab. Deformáló
dik, legyengül, végül elenyészik, 
mert nem töltötte be Krisztustól 
rábízott szolgálatát.

Hisszük, hogy az Atya karácso
nyi ajándéka a Fiú megtestesülése, 
a Fiú pünkösdi ajándéka: az embe
riség bekapcsolása az isteni élet 
„áramkörébe”, a Szentlélek által. 
Aki nem csak megmutatja, hogyan 
tovább, de erőt is ad megvalósítani 
azt, ami kedve szerint való.

Lehetőséget kívánunk adni, 
hogy többnyire vegyesházasságban 
élő brazil-m agyar gyermekek a 
nyelvtanulásra legfogékonyabb 
korban megtanulhassanak magya
rul és így életüket gazdagító magyar 
kultúrtartalm akat, ismereteket 
kapjanak.

Nyitottak vagyunk tiszta brazil 
származású gyermekek felvételére is, 
de mindenképpen elsőbbséget bizto
sítunk a magyar származású gyere
keknek. Ezért kérjük hívják fe l a 
szülők figyelmét erre a lehetőségre.

Tudatában vagyunk annak hogy 
könnyebb egy óvodát megnyitni, 
mint annak eszményét hosszú távon 
is megvalósítani, de hiszünk, hogy 
minél jobban sikerül közeledni az 
eszményhez, annál inkább hasznára 
válunk az emberi közösségnek.

Mindezt magyarul és portugálul 
jó l beszélő, felkészült pedagógusok

kal szeretnénk elemi, szintézist te
remtve a hit és az élet között.

Tervünk hogy a jelenlegi cser
készotthonból és kápolnánk kihasz
nálatlan alagsorából alakítanánk ki 
az óvodát. Természetesen továbbra 
is biztosítva magyar cserkész- és re
gősmunka folyamatosságát.

A z átalakítási munkák első üte
mét a napokban elkezdtük. A  teljes 
kivitelezés azonban meghaladja 
erőnket, de bízunk benne, mivel 
ökumenikus és magyar ügy, a ma
gyar kolóniára számíthatunk umit 
előre is hálásan köszönünk 

Isten áldását kérve életükre, gyü
lekezetünk nevében szeretettel kö
szöntőm: Bolla Á rpád

lelkész

K isbaráthegyi ünnep

Akik ezt az ügyet, a távolban élő 
magyar gyermekek ügyét felkarol
nák és anyagiakkal segítenék, ado
mányukat az Országos Egyház 
csekkjén adhatják fel: OTP VII. 
kér. fiókja, Bp. VII. Erzsébet krt. 
41. 218-98316 Evangélikus Orszá
gos Egyház. 512-034725-1.

Rádiómissziós híradó
Új adásrend

Lassan már hagyomány, hogy 
évente kétszer, amikor óráinkat is 
át kell állítani, rádiómissziós hí
rekkel jelentkezünk. Mindenek
előtt szeretnénk felhívni a figyel
met arra, hogy a kedvezőbb vételi 
viszonyok reményében, a téli idő
számításra való átállással egy idő
ben, a Trans World Radio monte- 
carlói állomása megváltoztatta a 
magyar adások időpontját és frek
venciáját. Tehát szeptember 24-től 
adásainkat szombaton és vasárnap 
délután 5 órától hallhatják a 49 mé
teres rövidhullámon, 6235 kHz-en.

missziói szolgálatában.” Ennek a 
nemzetközi együttműködésnek, 
testvéri partnerkapcsolatnak gyü
mölcse ez a közeljövőben megjele
nő missziói magazin, melyet igyek
szünk majd országosan „teríte
ni”... De aki biztosan hozzá szeret
ne jutni, az máris megrendelheti 
szerkesztőségünk címén. A maga
zinnak -  északi testvéreink jóvol
tából -  „nincsen ára”...

Három lelkészére emlékezett 
szeptember 3-án, vasárnap a kis
baráthegyi gyülekezet, akik együtt 
több mint nyolcvan esztendőn át 
pásztorolták a kicsiny nyájat. Kiss 
Samu 1910-1953 között, Laborczi 
Zoltán 1954-től 1985-ig, míg Lup- 
ták Gyula 1986-tól 1993-ig szolgált 
a gyülekezetben. Az ünnepi ese
mény helyszíne az 1929. szeptem
ber első vasárnapján felszentelt 
egykori evangélikus iskola épülete 
volt, amit a gyülekezet visszaka
pott és imaháznak rendezett be. A 
szervezők nemes célt fogalmaztak 
meg a gyülekezeti ünneppel: Pél
damutatást adni a jövő nemzedé
kének és testvéri közösségben ta
lálkozni azokkal, akik az iskola di
ákjai voltak. Az összejövetel alkal
mas volt arra is, hogy a már eltávo
zottaknak megadják az emlékezés 
tiszteletét.

A szervezésben oroszlánrészt 
vállalt Molnár Rudolfné, aki fárad
hatatlanul kutatta az evangélikus 
iskola tanulóit és a gyülekezet 
konfirmandusait. Kiss Samu 43 évi 
szolgálata alatt 171 fiatalt konfir
mált, akik közül 47-en haltak meg 
és 11-nek tartózkodási helye isme
retlen. Laborczi Zoltán és Lupták 
Gyula konfirmandusainak száma 
98 volt, közülük öten hunytak el. 
Az összes többi konfirmandus 
megkapta a meghívót, amelyen a 
következő hívogató felszólítás állt- 
„Hazavárunk!”

A hívó szót sokan meghallották. 
Részt vett az ünnepélyen Laborczi 
Zoltán és felesége, valamint Lup
ták Gyuláné, aki a közelmúltban 
veszítette el féijét. Mint mondotta, 
szomorú számára ez az összejöve
tel, de szíve elhozta őt férje szere
tett gyülekezetébe. Még Svájcból

M o ln ár R udolfné M ad á r V ilm a em lé
kező szavait m ondja

is érkezett egykori 
konfirmandus.

kisbaráthegyi

A zsúfolásig megtöltött imaház
ban délelőtt úrvacsorái istentiszte
lettel kezdődött az ünnepély, ame
lyen Kiss Samu unokája, Kiss Mik
lós hirdette az igét Mt 11,28 alap
ján. „Jöjjetek énhozzám mindnyá
jan, akik megfáradtatok és meg 
vagytok terhelve és én megnyugoszt- 
lak benneteket. ”

Délután kötetlen beszélgetésen . 
emlékeztek az elmúlt időszakra. 
Az emlékek felidézése során az év
tizedek ködéből előtűntek az egy
kor szeretett és tisztelt lelkészek, 
tanítók és társak alakjai. A véle- 

• mények pedig azt erősítették, hogy 
megbecsülték azok szolgálatát, 
akik a szépre, jóra, nemesre taní
tották és hitre segítették az utódo
kat.

A megható emlékezés Laborczi 
Zoltán áhítatával fejeződött be.

Kiss M iklós

Az ünnep lő  gyülekezet egy része
Fotó: H orváthné dr. M olnár Lívia

Az óvoda építése elkezdődött. 
Erről az alábbi tájékoztatást kap
tuk.

Kedves. Testvéreink!
Szeretettel tájékoztatom Önöket, 

hogy gyülekezetünk 1996. február 1- 
jével brazil-magyar nyelvű óvodát 
szeretne nyitni 2 -5  éves korú gyer
mekek részére Rua Sergipe-i ottho
nában. Óvodánk hétfőtől péntekig 
fogadja majd a gyermekeket.

Óvodánk egyházi óvoda kíván 
lenni, ahol érvényesül a világ keresz
tény szemlélete s az élet krisztusi 
módon való alakítása.

S zín es, képes m issz ió i m agazin  
A igazán nagy újság, hogy októ

ber folyamán valódi újsággal, 12 
oldalas missziói magazinnal jelent
kezhetünk, melynek nyomdai 
munkáit Norvégiában végzik. A 
lap ugyanis egy időben, öt nyelven 
jelenik meg: 27 ezer norvégul, 14 
ezer finnül, 5 ezer dánul, 3 ezer 
svédül, s végül 2 ezer magyar nyel
ven. így mi már „megérkeztünk 
Európába”, a skandináv országok 

’ közé... A  magyar változat négy ol
dalát itthon szerkesztettük, való
ban rólunk és nekünk szól. Az 
egész magazin főtémája, a mai 
misszió legnagyobb kihívása: Kína. 
Színes, képes riportok igyekeznek 
felébreszteni missziói felelőssé
günket és mozgósítani a közös cse
lekvésre. Amint ezt Gabriel Ed- 
land, norvég Kína-misszionárius, 
aki tavasszal körutat tett hazánk
ban, nyilatkozza a missziói maga
zin hasábjain is: ,„A rádiómisszió
ban nem tudunk önmagunkban 
szolgálni. Együtt kell dolgoznunk! 
Éppen ezért a rádiómisszió szolgála
ta nemzetközi munka, melyben a 
magyar evangélikus egyház is részt 
vállalhat. Nem számít, hogy ez mi
lyen szerény mértékű részvállalás- 
partnerek lehetünk napjaink világ-

R ádióm issziós képzés 
A nemzetközi együttműködés

nek szép példája lesz az a novem
berre tervezett előadássorozat is, 
melynek keretében Ilkka Kaste- 
pohja, a finn rádiómisszió munka
társa, szeretne szakszerű útmuta
tást, gyakorlati képzést adni mind
azoknak, akik igyekeznek rádión 
keresztül is továbbadni a ránk bí
zott örömhírt. Az előadásokra no
vember 11—14-ig kerül sor, részben 
az Evangélikus Teológián. Erről 
majd időben adunk pontos tájé
koztatást az ^érdeklődőknek az 
Evangélikus Életen keresztül is. 
De természetesen szerkesztősé
günk címén is lehet jelentkezni: 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19. tel!fax: 28- 
370684. G .P .

Rovom az utcát...
Nagyon régi szokásom, hogy hí

veimet felkeresem a születésnapon. 
Napközben csak az öregek vannak 
otthon. A  fiatalokkal csak este talál- 
kozhatom. Megyek hát a sötétben 
utcáról utcára, lesem a számokat a 
házfalakon. Nyomom a kapucsen
gőt és várok. Kertes családi házak
nál előjön a kutya. Jelzi, valaki áll a 
kapuban. Nyílik az ajtó, jön a házi
gazda. Kedvesen fogad, bevezet a la
kásba. Helyet foglalunk és beszélge
tünk. Előjön a ház népe is, kicsik, 
nagyok, öregek és fiatalok.

M EGHÍVÓ

A Salgótarjáni Evangélikus Gyülekezet új lelkészlakásának fel
szentelése szeptember 24-én, vasárnap de. 10 órakor istentisztelet 
keretében >esz. Az igehirdetés és felszentelés szolgálatát Szebik 
Imre püspök végzi.

A Nógrádi Egyházmegye közgyűlést tart Balassagyarmaton 
szeptember 24-én, délután 2 órakor. Erre az alkalomra az érdek
lődőket szeretettel várják.

A közgyűlés után du. 4 órakor a Balassagyarmati Evangélikus 
szeretetotthon új szárnyának felszentelése lesz a helyszínen. A fel
szentelés szolgálatát Szebik Imre püspök végzi.

Á ld o tt az Ú r, hogy csodála tossá  te tte  
kegyelm ét rajtam . 

Z so lt 31,22.

A
Édesanya lettem ...

ÉDESANYA. Még csak pár hónapja ismerem ennek 
a szónak az értelmét. Nemcsak úgy, m int a világ öszes 
neve közül a legszebb nevet, hanem m int a világ összes 
érzése közül a legszentebb érzést.

Hoszú út vezet idáig, míg egy asszonynak egészséges 
gyermeke születik. És ez az út minden esetben tele van 
veszéllyel. Nem magától értetődő esemény az, ha egy 
családban kisbaba születik. A z Isten iránti hála és az 
élet tapasztalata mondatja velem azt, hogy ezen a földön 
nincs nagyobb csoda, m int egy gyermek születése.

1993. január j-jén elvesztettük három hónapos mag
zatunkat. Gyötört a gondolat: vajon miért történhetett ez 
meg? M it rontottunk el? Miért nehezedett ránk Isten ke
ze? Hiszen annyira vártuk őt! Annyira vágytunk arra, 
hogy ez a kicsiny élet egyszer megszülessen! Mindig 
örömmel keltem fe l és feküdtem  le, mert minden egyes 
nap közelebb vitt ahhoz a naphoz, amelyen majd meg
láthatom őt. És ez a nap nem érkezett el... És sokáig 
nem érkezhetett el... A  vetélés után a kórházakat jártam! 
A  nehéz hónapok után végül Budapestre kerültem, ahol 
megállapították, hogy a méhben benn maradt a placen- 
tából egy darab és az elrákosodott, sőt már a tüdőn is 
vannak áttétek... Ha a szervezetem nem reagál jó l a ke
moterápiára, akkor sajnos el kell távolítani az egész 
anyaméhet, de ez sem biztosíték arra, hogy túlélem... 
Három hét után kontrollra voltam visszarendelve. A  vér- 
vizsgálat tökéletes vérképet mutatott... A  kezelőorvosom 
-  aki jócskán találkozott praxisában furcsábbnál fur- 
csább esetekkel -  meglepődött. Azoknak, akik a beteg-

ség korai stádiumában vannak, több kezelésre van szük
ségük. Nekem, aki szinte az utolsó, 24. órában voltam, 
elég volt egy kezelés! Életem eddigi legnagyobb csodája 
történt meg velem! Tudom, hogy nem az „erős” szerveze
temnek köszönhetem a gyógyulást, hanem a segítségem
re siető Hatalmas Isten könyörületének! És így történhe
tett meg velem életem második nagy csodája, hogy 
egészséges, szép kisfiút hozhattam a világra. Május 10- 
én, az Úr kegyelméből megszületett Tamáska.

Hitemből fakadóan nem tartok ezen a világon sem
m it sem természetesnek és véletlenszerűnek Mindennek 
megvan az oka, hogy m i miért történik A  végső ok pe
dig az, hogy megismerjük az Istent, m int mindenek Úrát 
és mindenki Mennyei Édesatyját. Én az Ő végtelen jóin
dulatát látom abban, hogy ilyen betegség után gyermek
kel áldott meg minket. Ha máshogy szólt volna döntése, 
azt is elfogadtam volna kezéből. De Ő így döntött... Ke
gyelemteljes üzenetét látom gyermekem önfeledt moso
lyában, és akkor is, m ikor szeretetéhesen hozzám bújik 
Sírása jelzi azt, hogy az Isten rám bízta ezt a csöppnyi 
életet, akiről gondoskodnom kell, mert felelős vagyok ér
te.

Tudom, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy Isten
nek tetsző módon neveljem fe l gyermekemet. liidom, 
mert ember vagyok uki nem tökéletes. De azt is tudom, 
hogy ha segítségét kérem, nem hagy magamra. Tőle kap
tam gyermekemet és az Ő kezébe teszem le életét! Ótt 
van a legjobb helyen...

Menvesné Uram Zsuzsa

Jelentkezés 
a téli kántorképző 

tanfolyamra

A legkisebb unoka 2 éves múlt, ő  
a család kedvence, dédelgetett kin
cse. Hívogatom, bátran az ölembe 
ül és kicsit félve simogatja a bajr 
szom. Rászól az anyja: „Reniü Nem 
szabad bántani a Tibor bácsi baju
szát!” Megszeppen, elgörbül a szája, 
sír... Én mosolyogva ránéztem, a sí
rás elmaradt, könnyes szeme rám 
tapadt, majd remegő hangon meg
szólalt: „Bácsi! Add nekem!" Kaca
gott az egész család s anyja ölébe 
kapta Renátát.

Megerednek szaporán a nyelvek 
előjönnek bajok betegségek némán 
hallgatom s gondolkodom. Keresem 
a vigasztaló szavakat. Egyszer csak 
megnyílik szám lakatja, megadta az 
Úr, m it is szóljak. Táplálom remény
ségüket, hitüket, hogy el ne veszítsék 
életkedvüket. A  kezemet simogató 
Renire m utatok benne teljesüljön 
minden vágyatok Megcsókolom a 
Kicsit, búcsúzom. Nyílik a kapu, s 
én megyek tovább vándorutamon.

A z utcán tétován tovább balla
gok s azon gondolkodom: m it is 
hagytam hátra magam mögött? Bé
két? Égi magot? Örömöt? Megál
lók egy sokemeletes ház előtt. Kere
sem a nevet s megnyomom a kapu
csengőt. „Ki az?” Hangzik a kérdés. 
Bemondom a nevem s nyílik az aj

tó. L ift visz fölfelé a megadott eme
letre.

Többen is köszöntenek csak egy
valaki nem, a nagymama. Betegen 
nyomja már régóta az ágyat. Minden
ki más egészséges, csak egyedül ő rab
ja sok hónapja az ágynak Köszön
tőm, mellé ülök s vigasztalom. Arad 
belőle a panasz, mert nagyok a fáj
dalmak Azért imádkozik mindig -  
mondja -  vegye már magához az Is
ten. Akárcsak Illés, ő  is megfáradt. 
Nem akar már terhére lenni a család
nak Hideg a keze, amint simogatom, 
érzem, „hazakészül” már nagyon.

A  család többi része rendben, 
csak egy a baj: pénzből kevés van. A  
család feje jelenleg munkanélküli, s 
az ő fizetése nagyon hiányzik Ez 
okoz gondot, problémát, ő itthon 
van s gondozza a nagymamát. Azért 
nem félünk -  mondja az asszony, 
mert velünk van a jó  Isten. Máskor 
is voltak bajok s megoldódott min
den. A ki Benne bízik nem csalatko
z ik  Egyszer csak kisüt fejünk felett a 
nap. Jó hallgatni ezt a nagy hitet és 
reménységet.

Mosolyogva, derűsen búcsúzunk 
A z idő későre jár már, s aludni tér a 
pásztor és a nyáj.

Ilyen a pásztor esti vándordíja. 
Örömmel s búval rakva batyuja. Fá
radtan nyitja otthona ajtaját, Istenre 
bízva szeretett nyáját.

H ernád Tibor

K özel h a th ó n ap o s  b ejárásos tan fo 
lyam ra h ird e tü n k  felvételt.

A  tanfolyam  1995. okt. 14-től 1996. 
m árc. 23-ig ta rt. A z o k ta tás szom bati 
n ap o k o n  tö rtén ik  a  fóti M andák  O tt
honban . Thntárgyak: harm onium - és 
o rg o n a já ték , egyházi ének , szolfézs, 
ö sszhangzattan , partitúraolvasás.

A  tan fo lyam  te ljes d íja  6000 F t, 
am ely m agában  foglalja az eb éd té ríté st 
is. A  tandíj k é t részle tben  is fize thető  
(ok tóber, jan u ár).

V árjuk  szolgálatra készülő fiataljain 
kat, k ezd ő k e t és h a ladóka t egyaránt, 
m ár végzett testvére inket is hívogatjuk 
továbbképzésre.

A  felvételi kére lm et az Evangélikus 
K án to rképző  In téze t cím ére (2151 Fót, 
B erd a  Jó zse f u. 3 .) kérjük  kü ld en i 
1995. o k tó b e r 10-ig. Ú j hallgató inktó l 
lelkészi ajánló levelet, rövid é le tra jzo t 
is kérünk , am i tá jékozta t a  je len tk ező  
eddigi zenei végzettségéről, s a  gyüle
kezeti é le tb en  való  részvételéről. A  fel
v éte lrő l m indenkit levélben értesítünk .

M EG H ÍV Ó

A  B udapest-K elenfö ld i Egyházköz
ség  közgyűlése m eghív ta Ferenczy 
E rzsébete t lelkészéül. B eik tatása szep
tem b er 30-án, szom baton de. 11 ó ra 
k o r  lesz a  kelenföldi tem plom ban, Bá
lin t László b u d ai esperes szolgálatával. 
M inden  é rdek lődő t szere te tte l vár a 
gyülekezet P resb itérium a

A z U raiújfalui Evangélikus Egyház- 
község m egválasztotta Menyes Gyulát 
lelkészéül, akit Zűgn Tamás esperes 
szeptem ber 30-án du. 3 ó rakor iktat 
hivatalába. Szeretettel várják az érdek
lődőket.

A G y ő ri és B ö rc s i S z e re te th á z , 
v a la m in t a  D ia k o n is sz a  A n y ah áz  
B a rá ti  K ö rén ek  c se n d e sn a p já t o k tó 
b e r  7 -én , szo m b ato n  ta r tjá k  a  G yőri 
S z e re te th á z b a n , m e ly re  s z e re te t te l  
v á rják  az  é rd ek lő d ő k e t. A  p rogram  
de. fé l 10 ó ra k o r  kezd ő d ik . A  szol
g á la to t d r. N agy G yula  ny. püspök  
végzi. A  kö zö s e b é d re  o k tó b e r 3-ig 
le h e t je len tk ezn i.

Felhívjuk O lvasóink figyelmét arra, 
hogy a M agyar B ibliatársulat „A Biblia 
kincseiből vegyél!” című 12 részes vi
deo  sorozatá t bem utatja  a  M agyar Te
levízió 2-es program ja. A  következő 
négy rész adásának időpontja ismert: 
szep tem ber 24., ok tóber 22., novem ber
19., decem ber 10. E  m indig vasárnapra 
eső program  10,25-kor tek in thető  m eg 
a  TV 2-n. A  k é t kazetta  m egvásárolha
tó , vagy utánvéttel m egrendelhető  a 
M agyar B ibliatársulat címén: 1113 Bu
dapest, Bocskai ú t 35. (ára: 4600 Ft).

Felhívjuk gyülekezeteink  vezető inek  
figyelm ét a rra , hogy a K án torképző  In 
téze t M an d ák  O tth o n a  a m unkaév  fo
lyam án igénybe veh ető  csendesnapok, 
konferenciák , ifjúsági táb o ro k  ren d e 
zésére . F ó t és a  főváros közelsége m i
a tt az  ép ü le t alkalm as a  B udapestre  lá 
to g ató  cso p o rto k  elszálláso lására  is.
50-55  fő  kényelm es elhelyezésére van 
lehetőség , d e  k isebb csoportokat is sze
re te tte l fogadunk. Egynapi szállásdíj 
három szori étkezéssel: 500 Ft.

Jelentkezni lehet Gulyás Erzsébetnél; 
2151 Fnt Rorrta T n 1 tol - mV15RÍWl

FELVETEL

A D eák  T éri Evangélikus G im názium  felvételt h ird e t nyolcosztályos és 
négyosztályos tag o za tá ra  az  1996/97-es tanévre, olyan je len leg  4. illetve 8. 
osztályos b u dapesti és a  főváros közvetlen közelében lakó evangélikus ta 
n u ló k  szám ára , ak iknek  m ind  m a g a ta rtá su k  és szorgalm uk, m ind tan u l
m ányi eredm ényük  jó . In te rn á tu s i elhelyezést tu d u n k  b iztosítani.

Jelen tkezési lapok  a  b u d ap esti és Pest megyei evangélikus lelkészi hiva
ta lo k b an  és a  g im názium ban  szerezhetők  be.

A je len tkezés h a tá r id e je  1995. novem ber 3. A jelen tkezési lap o k at k é r
jü k  a  g im názium  cím ére kü lden i vagy szem élyesen leadni: 1052 B udapest, 
S ü tő  u tc a  1.

ffisfcp

gg



Evangélikus Élet 1995. s z e p t e m b e r  24.

KI

<r - -------N A P R Ó L
Minden gondotokat reá vessétek, mert neki gongja 

van rátok. lP t 5,7

VASÁRNAP Pál úja: Megemlékezem rólatok imádsá
gaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Is
tene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és 
a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. E f 
1,16-17 (Neh 1,5.6; Mt 6,25-34; lP é t 5,5c~ll; Zsolt 
78,56-72). Mit teszünk, ha valakivel vitánk van, ha va
laki nem úgy hisz, nem úgy él, mint ahogyan azt mi sze
retnénk? Veszekszünk vele, összeveszünk vele, harco
lunk ellene... Pál sem nyugodott bele mindenbe; számá
ra első a másikért elmondott imádság volt. Ez szerepel 
ennek a levélnek az elején, hiszen a megoldás minden
képpen Isten kezében van.

HÉTFŐ Nevedhez méltón dicsérnek a föld kereksé
gén, Istenünk. Zsolt 48,11 (Jel 15,4; Lk 12,22-32; Mt 
18,15-20). Valóban így van ez? A  mai Magyarországon 
a mai evangélikusok az Ő nevéhez méltón dicsérik az 
Urat? Személy szerint ránk is érvényes ez a zsoltárvers? 
Vannak azért ebben az országban, a mi egyházunkban 
is olyanok, akikre érvényes. A  zsoltárosnak tehát igaza 
van. Vegyük észre Isten tetteit, és csatlakozzunk mi is 
az őt dicsérőkhöz.

KEDD Jézus ezt mondta nekik: „Vigyázzatok és őriz
kedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is 
valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” Lk 12,15 
(Hab 2,6; lTim 6,6-1 la; Mt 18,21-35). Az em ber életé
ben megvan a helye az Istennek és megvan a helye a 
pénznek. Isten az életünk ura, aki minden problémán
kat meg tudja oldani, a pénz pedig eszköz, melynek se
gítségével bizonyos dolgokat mi magunk tudunk megol-

!dani. Ezeket a dolgokat részben Isten bízta ránk, rész
ben pedig, mivel nem bízunk benne eléggé, mi magunk 
találtuk ki. Ez utóbbit ne tegyük, mert az ilyen megol
dás nem biztos, és így a nyugodt időszakokban is lesz 
bennünk félelem. Ha azonban az Úrra bízzuk életün
ket, akkor még a nehéz időkben is békességünk lesz;

SZERDA Jobb a kevés az Ú R félelmével, mint a sok 
kincs, ha nyugtalanság jár vele. Péld 15,16 (M t

N A P R A ----------v
6,19.20,21; ApCsel 27,21-26.33-37; Mt 19,1-12). Ez az 
igevers ma is igaz, mégsem akarjuk mindig tudomásul 
venni, mert ha ennek szellemében élnénk, akkor az ár
ral szemben eveznénk. Sok kritikát kellene végighall
gatnunk, gúnyolódást elszenvednünk. Ha viszont Isten
re bízva magunkat, beérjük a kevéssel, a lelkünk m é
lyén nagyobb lesz a békességünk, mint a gúnyolódók
nak.

CSÜTÖRTÖK Vesztegetésre szánt ajándékot ne fo
gadj el, m ert az ilyen ajándék vakká teszi a világosan lá
tókat és az igazi beszédet is elcsavarja. 2Móz 23,8 (Mt 
26,14.15; Péld 30,5-9; Mt 19,13-15). Bűn, ha valaki 
vesztegetésre szánt ajándékot fogad el, mert utána nem 
tud igazságos lenni, de bűn az is, ha pénzt, vagy ajándé
kot adunk valakinek azért, hogy másokhoz képest elő
nyösebb helyzetbe kerüljünk. Mindkettő nagy kísértés. 
Kérjük Istent, adjon elég erőt, hitet, hogy ezeknek a kí
sértéseknek ellen tudjunk állni.

PÉNTEK Vagy haragra ingereljük az Urat? Tálán erő
sebbek vagyunk nála? lK or 10,22 (Jób 40,3-4; Lk 
10,17-20; Jel 12,7-12; Mt 19,16-30). H a tudjuk, hogy 
mit kell tennünk, akkor ne tegyünk mást, mert úgy eltá
volodunk Istentől és ezzel haragra ingereljük. Óvakod
junk a struccpolitikától. Ha mi nem látjuk az Urat, az Ő 
hatalmát, ne gondoljuk, hogy Ő sem lát bennünket, és 
hogy nincs is hatalma. Néha úgy is el kell valamerre in
dulnunk, hogy nem látunk teljesen világosan. Ilyenkor 
menet közben még jobban figyelnünk kell Istenre, kér
nünk kell az Ő vezetését. Legyünk türelmesek és látni 
fogjuk, hogy Ő ott van velünk.

SZOMBAT Nem ember az Isten, hogy megbánjon va-1  
lamit. lSám  15,29 (Róm 11,29; Jel 2,8-11; Mt 20,1-16).
Mi emberek sokszor megbánjuk azt, hogy segítettünk 
valakinek, ha az nem segít nekünk, amikor tudna, és mi 
rá vagyunk szorulva. H a valaki a bajban nem fogadja el 
a segítségünket, hamar elkeseredünk, és lemondunk az 
illetőről. Magunkból kiindulva azt gondoljuk, hogy az 
Isten is ilyen. Ez nem így van. És milyen jó, hogy Ő  más, 
mint mi.

Füller Mihály

Gyógyszer panaszkodás ellen
Az imádságnak többféle formá

ját ismerjük: hálaadás, bűnvallás, 
kérés. De van egy mindegyiknél 
fontosabb, ez pedig az imádat. Mi 
is ez? Az imádságban rendszerint 
kérünk valamit. Ilyenkor a saját 
magam akarata áll a középpont
ban. Ezzel ellentétben az imádás- 
nál egyszerűen elfogadom Isten 
akaratát, útjait, módszereit. Itt te
hát nem az én akaratom beteljesü
lését, megvalósulását köszönöm 
meg -  hanem boldogan elfoga
dom, amit Isten ad. Tehát elfoga
dok bármit, és természetesen azt 
is, amit most nem értek, vagy amit 
még nem értek, vagy amit csak 
odaát az örökkévalóságban fogok 
megérteni. A mai világban sok a 
gond, félelem, aggodalom. Sok a 
teher és a baj, ezért sok a panasz. 
Ma egyre több a keserű, panaszko
dó ember. Mi a papasz gyógyszere, 
vagyis ellenszere?

A bibliai példák igazolják, hogy 
a panasz és zúgolódás ellenszere 
az imádat. 2Mózes 34-ben az 
aranyborjú imádásának történeté
ben Isten arról beszél, hogy Ő tü

relmes és irgalmas, de a bűnt nem 
hagyja büntetés nélkül. És ennél a 
mondatnál, amikor a büntetésről 
beszél Isten, Mózes sietve letérdel 
és leborul a földre. Imádja Istent. 
Mit jelent ez? Elfogadja, hogy az 
irgalmas Isten az ítélet Istene is, és 
büntet is. Másik példa Cselekede
tek 16-ban: Pál és Silás börtönben 
vannak. Jövőjük bizonytalan -  rá
adásul éjszaka van. Ugye tapasz
taltuk már, hogy éjjel minden baj, 
gond, betegség százszorosán tud 
gyötörni. Hányán várják a reggelt 
csak azért, hogy tűnjenek el dep
ressziós gondolataik. De íme, Pál 
és Silás -  dicséretet énekelnek. 
Igen, ez a gyógyszer a panaszkodás 
ellen. Imádják az Istent, vagyis el
fogadják útjait.

Az imádat sokszor nem szavak
ban, hanem magatartásban mutat
kozik meg. Idős asszonyt látogat
tam több ízben is, aki betegségek
kel elhatalmasodó megvakulással 
küzdött. De feltűnt, hogy soha 
nem beszélt testi bajairól -  csak 
közben láttam, hogy olykor gyógy
szert vesz be, de ez nem volt téma.

Elfogadta az öregkor terheit, és 
azzal dicsőítette Istent, hogy nem 
panaszkodott a betegségéről.

lMózes 22-ben megrázó példát 
látunk, hogy Ábrahám miképpen 
fogadta Izsák elvesztését. Meg
kapta a felszólítást, hogy áldozza 
fel a fiát... És szó nélkül elindult a 
kijelölt helyre. Nem hangzott el aj
káról az a bizonyos „miért”. Nem 
alkudozott... A próbák iskoláját 
járta ki addig is, tudta, hogy Isten 
olykor megpróbál, hogy meglássa, 
mi van a szívünkben (5Mózes, 8). 
Az öreg Jákóbnál is szépen kiraj
zolódik az imádat. Fiatalon akara
tos, lázadó, türelmetlen. Isten is
kolájában lecsendesedik, békésen 
belemegy, hogy Benjámint is el 
kell engednie Egyiptomba... Az 
imádat lényegét legjobban talán 
Dávid fejezi ki Zsolt 25,10-ben, az 
Úrnak minden útja, kegyelem és 
hűség. Isten útjai eleve jók. Ő soha 
nem téved és nem hibáz.

Az imádat nem fatalizmus, nem 
azt jelenti, hogy „megbékéltem” a 
sorsommal. A keresztyén ember 
nem a sorssal, szenvedéssel békéi 
meg -  hanem Istennel, akit Krisz
tusban szerető Atyának ismert meg.

Gáncs Aladár

REJTŐ MÁRIA
1911-1995

A sokunk által ismert és szeretett 
testvér, lelki vezető 1995. július 17-én, 
Budapesten befejezte áldásokban gaz
dag, hosszú életét. Temetése Szegeden 
volt augusztus 2-án Adámi László 
nyáregyházi evangélikus lelkész szolgá
latával. Lelki testvérei, bizonyságtevő 
élete áldásának részesei hosszú utakról 
érkezve állták körül ravatalát. Mégis 
várható volt, hogy szétosztott élete ál
dásaiban olyan sokan gazdagodtak az 
ország egyik szélétől a másikig, hogy 
szerettei helyesnek láttak egy közpon
tibb helyen is alkalmat adni a reá való 
emlékezésnek és az érte való hálaadás
nak. Ez történt Budapesten augusztus 
12-én a teljesen megtöltött Deák téri 
templomban. A több mint 2 órán át 
tartott együttlét teljes beszámolójára 
nem vállalkozhatom, csupán csak érzé
keltetni szeretném annak széles körű 
és evangéliumi tartalmának gazdag 
voltát.

Annak házigazdája és levezetője is 
Adámi László lelkész volt, igehirdetői 
pedig Berzétey László ny. református 
esperes, Végh Tamás Bp.-fasori refor
mátus lelkész, Nánássy Csaba, a szabad 
eklézsia lelkésze. E sorok úója, mint 
Rejtő Mária évtizedes munkatársa az 
evangélikus evangelizáció szolgálatá
ban, ugyancsak megszólaltattam az ige 
üzenetét és hitem bizonyságtételét. 
Szóltak még Filep András a Lelki Se
gély szolgálat, valamint Trausch Liza az 
Isten Háza szolgáló közösség nevében. 
A népes gyülekezetben még sok jelen
levőnek lett volna mondanivalója a ha- 
zaköltözött testvér hagyatékáról, de az

idő határait is figyelembe kellett ven
nünk.

Itt sem teljesíthetem a nagyon gaz
dag élet bővebb ismertetését, inkább 
csak az útvonal rövid vázolása mellett 
azokat az igéket említem, melyek Rej
tő Mária életét meghatározták, s me
lyeket ő szolgálatában teljes odaadás
sal érvényesíteni igyekezett

Szegeden született 1911. augusztus 
22-én. Nyolcéves korában érte az első 
lelki hatás, és 22 évesen ismerte fel a 
Jézus Krisztusban kijelentett kegyelem 
csodáját, s jutott a Szentlélek hatalmá
ba. Ekkor már fényes tehetséggel vég
zett egyetemi tanulmányai végén járt a 
Szegedi Egyetem bölcsészeti karán, s 
az eléje táruló kivételes, vüági érvénye
sülés helyett a tanári pályát választotta. 
Előbb az akkor hozzánk tartozó Rozs
nyón, majd 1945 után a nyíregyházi 
evangélikus gimnáziumban végzett -  
hívő pedagógustársaival együtt -  sokak 
által máig is emlegetett áldott nevelői 
szolgálatot. A gimnázium államosítása 
után lemondott tanári állásáról, s teljes 
idővel az evangélikus evangélizáció 
szolgálatába állt. Egymást érő gyüleke
zeti evangélizációk és konferenciák 
mellett fáradhatatlan úásbeli szolgála
tot is végzett levelezéssel, cikkek kásá
val, könyvek fordításával, melyekből 
legtöbbet az ÉLŐ VÍZ évfolyamai 
őriznek, jobbára a szerző megnevezése 
nélkül. Magyarra fordított könyvei más 
kiadóknál is megjelentek nagy népsze
rűségnek örvendve.

Az evangélizáció munkája lehetet
lenné tétele után (1953) Sárszentlő-

rincre költözött kántori szolgálatra, 
mely munka mellett utómunkát is vég
zett, főképpen apróbb gyülekezetek és 
közösségek látogatásával. A 60-as évek 
elején orvosi ápolásra szoruló édesany
jával Budapestre költözött, akinek 
1965-ben bekövetkezett halála után 
szinte korlátlan lelki munkára szaba
dult fel. Miközben otthona más rászo
rulóknak otthont nyújtott, maga egész
ségi állapotától függetlenül járta az or
szágot, felkeresve keveseket és gyüle
kezeteket, felekezeti különbség nélkül, 
ahol a tiszta evangéliumra szomjaztak. 
Ez történt még halála előtt néhány hét
tel is, amikor orvosi tiltás ellenére is 
felkelt betegágyából, s meglátogatta 
azokat, akiknek a mennyei orvosra volt 
szükségük.

Mi lehetett a titka az Uyen életnek? 
„Kegyelemből tartattatok meg hit által, s 
ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez... 
A z 0  alkotása vagyunk, teremtetvén ál
tala a Krisztus Jézusban jó  cselekedetek
re, amelyeket előre elkészített Isten, hogy 
azokban járjunk. ” Ef 2,8-10. - 1 Úgy te
kintsen minket az ember, mint Krisztus 
szolgáit és Isten titkainak sáfárait... amit 
a sáfárokban megkívánnak, az, hogy 
mindenik hűségesnek találtassák. ” lKor 
4,1-2. -  ,ylmelyek nékem nyereségek 
voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítél
tem. Sőt most is kárnak ítélek mindent 
az én Uram Jézus Krisztus ismerete gaz
dagsága m iatt.” FU 3,7-8. lrAki nékem  
szolgál, megbecsüli azt az Atya." Jn 
12,26. -  Ezek és ezekhez hasonló igék 
hangzottak ismételten a megszólalók 
ajkán és elevenedjek meg a hallgatók

A VASÁRNAP IGÉJE
P É N Z É R T  M IN D E N T ?
ApCsel 8,14-25

Irigység. Egy Simon nevű varázs
ló, hivatásos mágus egy oszlop mö
gül sötét irigységgel nézi, hogy Pé
ter és János hogyan osztogatja a 
Szentleiket. Két okból is irigy. Az 
egyik az, hogy nem rá figyelnek, 
hanem valaki másra; eddig őt ün- 
nepelték-tapsolták, most hanyat
lóban van a népszerűségi indexe.
A másik oka az irigységének, hogy 
Péterék olyan „trükköt” tudnak, 
amit ő nem, pedig nemrégen ő is 
megtért. Úgy látszik azonban, 
hogy vannak nála magasabb fokon 
állók. Gyenge amatőrnek érzi ma
gát a két „profi” mellett. Ehhez 
nincs hozzászokva, itt valamit ten
nie kell.

Megoldás. Kínálkozik egy olyan 
megoldási út, amelyen az átlaghí
vők járnak: évek-évtizedek sora, 
melyben a hit erősödhet, próbá
kon mehet át, elmélyülhet, kitelje
sedhet. Ez az út azonban hosszú és 
kényelmetlen. Ráadásul nem is 
biztos, hogy végül meglesz-e ben
ne a Szentlélek továbbadásának a 
képessége, hiszen ez egy olyan kü
lönleges adomány, ami nem min
denkinek adatik. Jöjjön hát egy 
gyors megoldás, ami eddig mindig 
bevált. „Ha pénzed van, mindened 
van. Pénzért bármit meg lehet sze
rezni.” -  évezredek óta jól műkö
dő mondatok ezek. Emberi vi
szonylatokban mindig jól bevált. 
Emberi megoldás. Simonnak ez a 
gyors módszere mintha jéghegybe 
ütközött volna: „Vesszen el a pén
zed veled együtt!” Megvesztegeté
si kísérletre ritka ez a válasz, Si
mon azonban megkapta.

Félreértés. Minden emberi erő
feszítés félreértése a krisztusi ügy
nek. Az üdvösségért fogcsikorgat
va harcolók, másokat lenézők min
dig félreértettek valamit. Félreér
tés a farizeus dicsekedése az oltár 
előtt, a gazdag ifjú ön-tökéletesíté
si programja, félreértette Jézust 
Simon mágus és a bűnbocsátó-cé
dulát vásárlók. Félreértés a kolos- 
torba-vonulás, az önsanyargatás, a 
vezeklés. Emberi megoldási kísér
let: valamit valamiért. Valami ál
dozatot kell hoznom az üdvössége
mért -  gondolja ma is sok keresz
tyén és nem gondol rá, hogy már 
meghozta valaki az áldozatot.

Nagy félreértés lelkiismeretünk 
megnyugtatására, belső egyensú
lyunk megtartására, statisztikánk 
javítására tenni a jót. Félreértés a 
világban bevált módszereket Isten 
országának polgáraiként is gon
dolkodás nélkül használni.

Hátha. Tálán megbocsát az Úr. 
Hátha terem jövőre -  mondja a 
szőlősgazdának a vincellér. Isten 
reménykedik bennünk. Hátha 
megbocsátja neked szíved szándé
kát az Úr -  mondja Péter a varázs
lónak. Az ember is reménykedik 
Isten kegyelmében. Reménykedik, 
mert mást nem tehet. A „hátha” 
szó persze nem azt jelenti, hogy bi
zonytalannak kell lennünk Isten 
kegyelmében, vagy abban, hogy Is
ten csakugyan elkészítette-e szá
munkra az üdvösséget. A „hátha” 
azt jelenti, hogy bizonytalan va
gyok benne, hogy az elkészített üd
vösségemet csakugyan elnye- 
rem-e. A  szék fenn van tartva szá
momra; hogy csakugyan ráülök-e, 
az még sok mindentől függ. Példá
ul attól, hogy kérem-e még a földi 
életben a kegyelmet. Simonnak 
még van esélye, mert utolsó mon
datán látszik, hogy nagyon meg
ijedt.

És végül A  történet végét nem 
ismerjük. Nem tudjuk, mi lett ez
zel a Simonnal; megtért-e, vagy 
nem, üdvözült-e, vagy nem. Nem 
hallunk többé róla, ugyanúgy, 
ahogy nem ismerjük a legtöbb bib
liai szereplő élete végét sem. Nem 
tudjuk, mi lett a gazdag ifjúval, Lá
zárral, Máriával, Mártával, Záke- 
ussal, Magdalai Máriával, Nikodé- 
mussal és olyan sok mással, akik 
találkoztak Jézussal, vagy Jézus 
ügyével. Nem tudjuk, de nem is ér
dekes, mert ezekbe a történetekbe 
magunkat kell helyettesíteni. És 
így a kérdés már izgalmasabb: Mi 
lesz velem? Velem, Simon mágus
sal, aki a földi dolgokban jobban 
bíztam, mint Isten kegyelmében.

Mekis Adám

IMÁDKOZZUNK!
Úr Jézus Krisztus, aki mindent oda

adtál értünk, hogy életünk és üdvössé
günk legyen: tégy minket hozzád ha
sonlóvá, hogy mindenünkkel, amink 
csak van, készségesen szolgáljunk ne
ked és embertársainknak. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. szeptember 24.
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Kispest, Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú j 
Pestszenterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. I 
Győri János Sámuel; Csepel, XXI. Deák tér. í |  
de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, x x n . 
Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs,
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor;

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE ] 
UTÁNI 15. VASÁRNAPON az oltárte
rítő színe: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Mt 19,16-26; az igehir
detés alapigéje: ApCsel 8,14-25.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullámon, 7355 kHz

szeptember 23. szombat: A cigány
misszióról

ÚJ ADÁSREND!!! 24. vasárnap: 
17.00-tól a 49 m-es rövidhullámon, 
6235 kHz

„Mélybe, mégis fölfelé” -  Csepregi 
Béla sorozata

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI E S E M E N Y E K
DEÁK TÉRI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
szeptember 24-én,vasárnap 18 órakor 

PIETER VAN DUK 
(Amsterdam)

Sweelinck, Noordt, Bach és 
Mendelssohn műveket orgonái.

A belépés díjtalan.

FELSŐPETÉNY
A gyülekezet 210 éves templomát 

felújították. Szeptember 30-án hálaadó 
istentiszteleten szolgál de. 10 órakor 
Szebik Imre püspök.

NÓGRÁD
Szeptember 30-án du. 3 órakor a fel

újított és átépített orgonán ad hangver
senyt Tfajtler Gábor orgonaművész. 
Az istentiszteleten Szebik Imre püspök 
hirdeti az igét.

MEGHÍVÓ
Október 2-án, hétfőn 18 órakor 

a Deák téri templomban 
BRAHMS:

EIN DEUTSCHES REQUIEM 
Közreműködnek:

Szilfay M árta -  szoprán 
Berczelly István -  basszus 

A HEIDELBERGI 
EGYETEMI KÓRUST 

és a MAGYAR SZIMFONIKUS 
ZENEKART 

PETER SCHUMANN 
vezényli.

A belépés díjtalan.

Csendesnapot ta rt szeptember 30- 
án, szombaton 10 órától 16 óráig az 
Evangélikusok Közössége az Evangé
liumért (EKE), a kispesti evangélikus 
templomban, melyre mindenkit szere
tettel hívunk és várunk. Témánk: „El
estem ugyan, de felkelek” (Mik 7,8.).

szívében is Rejtő Máriára emlékezve 
és érte Istennek hálát adva. Mind
annyiunkat pedig hangosan is össze
kötöttek a zengzetes, Istent dicsérő 
énekek, melyek közül nem egyet ép
pen Mária ajkán hallottak először 
többen is a jelenlevők közül. Segítsen 
az Ú r bennünket is, hogy majd mind
nyájan együtt is énekelhessük ezeket 
az Ó trónusánál nagy neve dicsőségé
re.

* Csepregi l|éla

Köszönöm mindazok imádságát és 
áldását, akik iktatásomon jelen voltak, 
vagy levélben, táviratban, telefonon 
köszöntöttek.

Dr. Cserhátiné Szabó Izabella 
a Fóti Gyülekezet lelkésze

luban volt, Lábossá Lajos esperes-püspök- 
helyettes szolgálatával, június 11-én. ,fAkik 
meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: 
Vajon m i lesz ebből a gyermekből? A z Úr keze 
pedig valóban vele volt." L k  1,66.

HALÁLOZÁS

BUDAPEST-KŐBÁNYA 
Gyülekezeti szeretetvendégség lesz 

szeptember 24-én du. 4 órakor a Gyü
lekezeti terem ben finn vendégszol
gálattal.

A Magyar Protestáns Közművelődé
si Egyesületben szeptember 26-án, 
kedden 17 órakor Gergely András tör
ténész,volt pretoriai nagykövet tart 
előadást. ,A  búr protestantizmus és 
Dél-Afrika átalakulása” címmel. (Bp. 
VIII., Múzeum u. 17. OMIKK klub.)

SZÜLETÉS
Kupi Zoltán diakónus lelkészéknek ZSU

ZSANNA nevű hatodik gyermekük született.

Uram Zsuzsa és Menyes Gyula házassá
gát az Ú r fiúgyermekkel áldotta meg, aki a 
Tamás nevet kapta. A keresztelés Uraiújfa-

J O H A N N U S

Németalföld a barokk orgona szülőhazája, 
Hollandia a digitális 

hangmintákkal működő 
JOHANNUS orgonáé

A világon egyedülálló választékkal, 
korhű hangzással, legendás 

megbízhatósággal, szolid árakkal 
várjuk érdeklődésüket 
bemutatótermünkben: 

SPEED-EX Kft., 
a Johannus Orgonagyár 

magyarországi képviselője, 
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1.

Tel.: 118-0768 vagy 118-0191.
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!

Urbán József, a Nógrádi Egyházmegye 
volt felügyelője, 76 éves korában elhunyt. 
Temetése szeptember 9-én volt az ipolyvecei . 
temetőben. Á temetés szolgálatát Németh J  
Zoltán bánki és Záborszky Csaba szügyi lel- ■ 
kész végezte. „Életem ideje kezedben van, f 
Istenem.” Zsolt 31,16.

||ÁfírióhfrdeYés ̂
Telefonos, földszinti, zöldövezeti 40 nP-es 

lakás eladó. Tfelefon: 177-4320, szombat,va- 
sárnap kivételével, 14-19 óráig.

Svájcban élő magyar család fiatal lányt 
keres, könnyebb háztartási munkára. Tele
fon: 176-5833.

Solymári nyugdíjas otthonba ápolónőt 
keresünk. Érdeklődni: 261-7813 (este).

ÉPÜLETKLINIKA KFT. TfeL/Fax: 
(32)310-765

Uj épületek és tartószerkezetek tervezése, 
meglévő és károsodott építmények felülvizsgá
lata és szakértése az ország egész területén.

E v a n g é l i k u s
É l e t  IfiíS

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZOLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é§ 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.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
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Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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16. VASÁRNAP A tűz kipróbálja az aranyat 

és az arany kipróbálja az embert

Spártai Chilon
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" A TARTALOMBÓL "
ÁRVA TEMPLOM KALAZNÓN

A NAGYSIMONYI GYÜLEKEZET 
MILLIOMOS LETT!

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP Krámer György, Péterné Benedek Ágnes és Szakács Tamás 
felavatott lelkészek

Isk olá in k  az elm últ tanévben
Isk o lá in k  ered m én yes ta n éve t fe je z te k  b e  jú n iu sb a n . O lva só in k  tá jéko zta tá sá ra  ö t 

kérd ést te ttü n k  f e l  a z  isk o lá k  veze tő in e k  és e ze k e t a d ju k  közre.
A z  ö t kérd és a  kö ve tke ző :
1. Á lta lá n o s  h e lyze tkép e t k é rü n k  a z  e lm ú lt tanévrő l.
2 . M i te szi a z  isk o lá t egyházi isko lá vá ?
3. M i o k o z o tt g o n d o t vagy n eh ézség e t a  ta n év  fo ly a m á n ?
4. M ilyen  ö rö m te li e sem én yek  és ered m én yek  je lle m e z té k  a  ta n év  m u n k á já t?
5. M i a z  isk o la  p ro filja ?  H á n y  o sztá ly  va n , ta g o za to s o k ta tá s fo ly ik -e  és m ilyen  sza 

k o n ?
(E zekre  a  kérd ésekre  a d o tt vá la szo k  e lején  c sa k  a  kérd és so rszá m á t tü n te tjü k  fe L )

A l b e r t i  Á l t a l á n o s  I s k o l a  é s  Ó v o d a
V álaszol: R oszik  M ihály  lelkész

1. Az általános iskola három 
tanerővel működik, az elmúlt tan
évben kétosztályos volt és fokoza
tosan fejlesztjük fel. A tanévet 47 
tanuló fejezte be, valamennyien 
kitűnő eredménnyel, osztályismét
lésre nem került sor. Az óvodában 
nyolc óvónő foglalkozik 4 csoport
ban a kicsinyekkel, akik 130-an 
voltak. 1992 óta működnek az in
tézmények. Az iskola alapítási éve 
1711-ben volt, 1948-ban államosí
tották, most került vissza az egy
ház fenntartásába. Kedves ese
mény volt, hogy ugyanaz a 
Ponicsán Gyula igazgató, aki az is

kola kulcsainak átadására kény
szerült, örömmel vehette „vissza” 
azt az újra történt megnyitáskor.

2. Az elhelyezése is „egyházivá” 
teszi, mert templomunk két olda
lán van az épületünk. De ezen kí
vül természetesen a tartalom is. 
Minden reggel imádsággal kezdő
dik a nap, órarendbe beállított hit
oktatás van -  ezt a tanítók és óvó
nők végzik. A vasárnapi istentisz
teleten nevelőikkel együtt testüle
tileg vesznek részt, és a gyülekezet 
ünnepein, szeretetvendégségeken 
a gyermekek egyénileg és csopor
tosan szolgálnak énekléssel, ver

sekkel, jelenetekkel. A templom, 
óvoda, iskola hármas együttese 
„egyházi levegőt” biztosít.

3. Nehézségekről nem beszélhe
tünk. Kezdettől fogva jó volt az 
összhang az egyház vezetése és az 
önkormányzat között. Támogatá
sukat élveztük. Ünnepségeiken is
kolánk is tevékenyen van jelen.

4. Igen sok örömteli esemény 
volt kezdés óta a két intézmény
ben. A legmodernebb lehetősége
ket tudtuk biztosítani berendezés 
és felszerelés tekintetében.

Vadonatúj bútorok, kényelmes 
elhelyezés biztosítja a külső keretet 
az eredményes munkához. Minden 
termet felszereltünk színes tv-vel, 
van videolejátszónk, számítógépe
ket szereztünk be. Falakon kézi
munkák teszik színesebbé, szemet 
gyönyörködtetővé a környezetet. 
Egyházi szimbólumok, Luther-ró- 
zsa díszítik az osztálytermeket. Van 
tornatermünk is, melyet az óvodá
sok is használhatnak, így az egész
séges nevelést is biztosítani tudjuk. 
Az intézményhez napközi otthon is 
csatlakozik, ahol étkezést tudunk 
adni iskolásoknak is, óvodásoknak 
is, mivel az utóbbi reggel hattól es
te hatig üzemel.

5. Iskolánk most fejlődik fel 
nyolcosztályossá, még különösebb 
tagozódásról nem beszélhetünk, 
de a két osztályban is tanítottunk 
angol és német nyelvet, valamint 
szolfézsoktatás is volt. Ez utóbbira 
a zeneiskolai tanárok jöttek hoz
zánk, és segítettek ki minket.

A tankönyvekről az önkormány
zat gondoskodik minden gyermek 
számára. Az angol- és német-, va
lamint a hittankönyveket a gyüle
kezet biztosítja számukra.

Amióta iskolánk és óvodánk 
működik, teljes a gyülekezet gon
doskodása minden rétegről és kor
osztályról. Gyülekezetünkben sze
retetotthon is van idősek számára, 
így elmondhatjuk, hogy „bölcsőtől 
a koporsóig” igyekszünk szolgálni 
az evangéliummal minden ránk 
bízott embernek.

G o n d o l a t o k  a z  o r s z á g o s  e v a n g é l i z á c ió  e lé

HARMADIK HÍRADÁS

Sok gyülekezetünkben él még a 
„beharangozás” hagyománya. A 
vasárnap reggel csöndjét három
szori harangozás töri meg, figyel
meztetve a gyülekezet tagjait, még 
két óra, s kezdődik az istentiszte
let, már csak egy óra, s az utolsó 
harangozás után megszólal bent a 
templomban az orgona.

Sorrendben ez a harmadik hír
adás e lapban arról a fontos ese
ményről, amelyet a Missziói Bi
zottság tagjai készítettek elő, s 
amelyet országos evangélizáció- 
nak nevezünk. Azt nem merem le
írni, hogy hagyománya lenne en
nek a megmozdulásnak, mert hi
szen tavaly volt az első találkozó -  
évtizedes szünet után - , de termé
szetesen reméljük, hogy hagyo
mánnyá lesz.

Szükség is van rá, hogy azzá le

gyen. Egyházunk szerteágazó, egy
re növekvő szolgálatában a neki 
megfelelő helyre -  az első helyre -  
kell tennünk a hitébresztés, a meg
térés, s persze a hitben való szün
telen megújulás szolgálatát. Októ
ber 21-22-én ezért gyűlhet össze 
az ország minden részéből az 
evangélikusok nagy családja. Ezért 
fáradtak a szervezők, ezért készül
nek a szolgálatot vállalók, s ezért 
nyitják meg otthonaikat sokan 
Nagytarcsán, ezért foglalják 
imádságaikba általunk fel nem 
mérhető számban testvérek en
nek a két napnak minden esemé
nyét. M inden legyen készen. 
Amit mi tehetünk, azt tegyük is 
meg. S bízzunk abban a Jézusban, 
aki ma is megszólítani, s megújí
tani akar.

Hetek óta újra és újra visszaté

rően, szolgálatokban, s csendes 
percekben foglalkoztat a kenyér
szaporítás története. Több igehir
detést is tartottam az elmúlt egy 
hónapban erről az igéről. Ami en
nek a cikknek az összefüggésében 
kikívánkozik belőlem, az a soka
ság. Hogy Jézust 5000 férfi hallgat
ta. Ötezren voltak körülötte!

Tüdőm, nem a számokon múlik 
egy evangélizáció sikere. Tüdőm, 
Jézusnak a számok nem igazán je
lentettek sokat. Az egy több volt 
neki bizonyos esetekben, mint a 
sok. De ennek ellenére nem kell 
feladni a nagy reménységet: le
gyünk mi is vagy ötezren Nagytar
csán! Főjön a feje ^ vendéglátó 
gyülekezetnek, hogy honnan is 
lesz elég kenyér! Majd csak akad 
egy gyerek, akinek van öt árpake
nyere meg két kis halacskája! Mert 
Jézus egészen biztosan ott lesz.

Ezért kérjük a testvéreket, jöjje
nek, mert Jézus vár, akar valamit 
velünk, általunk, értünk.

Sztojanovics András

K RISZTUS SZEM ÉVEL NÉZZÜK  A VILÁGOT
Lelkészavatás a D éli Egyházkerületben

Szeptember 2-án, szombaton 
délután, szokatlan időben, de 
nagyszámú gyülekezet jelenlét
ében avatta lelkésszé a Déli Egy
házkerület lelkészjelöltjeit dr. Har
mati Béla püspök. Pitém é Benedek 
Agnes, Krámer György és Szakács 
Tamás állt a Deák téri templom ol
tára előtt. Az avatás liturgiájában 
dr. Szabó Lajos teológiai tanár és 
Szirmai Zoltán pesti esperes se
gédkezett.

„Milyen lesz a világ 10 év múlva, 
az a világ melyben szolgálatotokat 
végezni fogjátok?” Erre a kérdésre 
kereste a választ a püspök igehir
detésében Tit 2, 11— 12 versei 
alapján. Megemlítette a közeli na
pokban a televízióban vetített kép

sort, mely a jövőt a számítógépek 
fejlődésének oldaláról mutatta be. 
Minden információ gombnyomás
ra bejön az otthonunkba, nagysze
rű világ lesz! Kicsit kétkedve né
zünk erre a világra. Mi lesz a fel
szabadult idővel? Hol lesz Isten? 
Minek a templom, ha minden 
„házhoz jön”? Hol lesz az ember? 
A meghitt családi együttlétek, ün
nepek, közösségek? Hol fér el a ti 
szolgálatotok? Elrettentő, antihu- 
mánus gépvilág.

Szolgálni fogtok. Nem gépi 
programok alapján. Arról a Jézus
ról tanúskodtok majd, akiben 
megjelent Isten üdvözítő kegyel
me. Ez szól nektek, és akiknek át
adjátok! Nem a gyorsaság, hanem

a mélység teszi az igehirdetést. Is
ten mélysége. Az Isten kegyelmé
nek következményei vannak: jó
zanság, igazság és kegyesség. Re
ménységünk van Jézus Krisztus di
csősége megjelenésére.

Krisztus szemével és nem gépe
ken keresztül nézzük a világot. 
Hisszük, hogy mindenkor lesz he
lye szolgálatotoknak! -  fejezte be a 
püspök igehirdetését.

A  három lelkész ezután a püs
pökkel együtt úrvacsorát osztott, 
majd istentisztelet után sokáig el
beszélgettek vendégeikkel, akik 
között már ott voltak monoriak és 
maglódiak, mert ketten közülük 
ezekbe a gyülekezetekbe kaptak 
kiküldetést.

Ő SZI MAGVETÉS
(Hatvanéves lapunk első évfolyamában kerestünk ol

vasnivalót. Ez a vezércikk 1933 őszén jelent meg. Szá
mos felvetett kérdésére ma is keresnünk kell a feleletet. 
Szerk)

A  föld barna arcú, acélizmú szerelmese ilyenkor 
fogja az eke szarvát, és belevágja ekéjét a humuszba, 
hogy porhanyóssá, a búzamag befogadására alkal
massá tegye. Azután szórja a magot hittel, bizakodás
sal, boldogan, mert tudja, hogy az életnek Ura, fárad
sága nyomán tavaszfordulón felzsendíti, nyár elején 
kalászba szökelteti. Tehát, amikor az acélos magot ve
ti, szemei előtt a végső cél, a boldog aratás áll.

Őszi napokon tartják a mi magyar evangélikus egy- 
házközületeink számadó gyűléseiket. Ez egyrészt gyü
mölcsbetakarítás, másrészt azonban a jövőt néző 
magvetésnek kell lennie. A  gazda, ha látja, hogy si
lány volt a termés, megpróbál az őszi szántáskor mé
lyebbre hatolni, nagyobb erővel belenyomni a földbe 
ekéjét. Mi sem tehetünk mást. Ha egy lefutott mun
kaesztendő eredményei fekszenek előttünk, játszi 
könnyedséggel meg tudjuk állapítani, elég mély volt- 
e az előző évi szántás, vagy mélyebbre kell mennünk, 
hogy a lélekugart termőfölddé varázsolhassuk.

A négy egyházkerület közgyűlései után vagyunk. 
Meg kell állapítanunk először is azt, hogy gyűléseink 
arca megváltozott. Hosszú, meddő viták helyett cso
dálatos egyöntetűséggel hozták mindenütt a határo
zatokat. Mintha a „csakazértis” ellenzék józanabb be
látásra jutott volna, és fölösleges személyeskedések 
helyett puskaporát eltette volna arra az időre, amikor 
elvek magasságain lehet járni és vitázni. És mintha az 
adminisztráció apró gerillaharcait lassan elnémítanák 
a lelki élet és lelki megújulás kérdései.

így is kell ennek lennie, és a mi gyűléseink az őszi

munka igaz szántásai és magvetései csak akkor lesz
nek, ha az adminisztrációs kérdések (amelyek nélkül 
szintén nem lehetünk el) lassan másodrendűekké 
lesznek, és a lelki élet elmélyítésének kérdései kerül
nek homloktérbe.

Mert a fő kérdések ezek: Bibliai keresztyének-e 
gyülekezeteink tagjai? Igazi lelki életet élnek-e pász
toraink, híveink egyaránt? Abelmissziói és a szeretet- 
munka lényegével tisztában van-e mindenki? És ha 
igen, részt kér-e mindenki ebből a munkából? Az 
anyagilag jól szituált gyülekezetek éreznek-e valami 
közösséget gyöngébb társaikkal? Az egyházmegyék, 
egyházkerületek és az egyházegyetem hajlandók-e 
mindent elkövetni, hogy szórványhíveink ellátatlanok 
ne maradjanak? Ifjú lelkipásztoraink hajlandók-e 
megfelelő gyakorlat után egy-két-három esztendőt 
száraz kenyér mellett az ilyen szórványokban eltölte
ni? Az evangélikus öntudat felfokozódik-e végre 
annyira, hogy a gyáva alkudozás a magunk és gyerme
keink hitére eltűnik egyházunkból? Belátjuk-e végre, 
hogy nem a gyülekezet van a lelkipásztorért, hanem a 
lelkipásztor a gyülekezetért?

Minek folytassam? Az igazi őszi magvetés az volna, 
ha ezekre és hasonló kérdésekre megnyugtató felele
tet adhatna az évi elszámolás. Amíg az a kérdés, hogy 
az egyházkerületi, az egyetemes, vagy a zsinati kikül
dötteknek jár-e költségmegtérítés, túlharsogja azt a 
másikat: történik-e valami az evangélikus rabok lelki 
gondozása körül, vagy azt a harmadikat: kell-e evan
gélikus lelkész Békésre, vagy missziói központ Hat
vanba ... addig nem vagyunk egyenesben, addig az 
őszi magvetés nem olyan dús, hogy a következő nyá
ron boldog aratást várhatnánk.

Sok az aratnivaló, de kevés a munkás!

A
B e sz é lg e té s  B o lla  Á r p á d d a l ,

a brazíliai magyar evangélikus egyház lelkészével
Itthon töltötte szabadságát Bolla Árpád lelkész, aki ez év elején kezdte meg munkáját Brazíliában. Beszélgeté

sünkben néhány kérdésre adott feleletével szeretné tájékoztatni hazai egyházunkat, ott folyó munkájáról.

Szerk: Mutasd be gyülekezetedet és azt a területet, 
melyen munkád folyik

B. Á .: Gyülekezetünk, ill. a Brazíliai Evangélikus 
Lutheránus Egyház, Brazília ún. VII. régiójának terü
letén él, de szolgálatunk az egész országra kiterjed. 
Három gócpontban futnak össze a szolgálat szálai: 
Sao Paulo, Rio de Janeiro és Porto Alegre. Minden 
szolgálatunk magyar nyelven folyik, itt tehát nincsen 
problémánk. De ahhoz, hogy a mindennapi életben 
eligazodjunk, vásárolni stb. tudjunk, meg kell tanulni 
a portugál nyelvet is.

Szerk: A z istentiszteleti életen kívül milyen munka
ágak virágoznak még gyülekezeti munkádban?

B. Á .: Természetesen tartunk bibliaórákat a saját 
gyülekezetben és havonta egyszer ökumenikus biblia
órát is, melyen más felekezetek tagjai -  magyarok -  
jönnek össze. Magyar nyelvű szolgálatunk azt is jelen
ti, hogy a magyarságtudatot ápoljuk az oda elszakadt 
testvéreink között. Ifjúsági munkánk a cserkészet 
keretein belül folyik. Itt tartunk hitoktatást is. Van 
énekkarunk, Bartók Béla nevét vette fel, és irodalmi 
körünk is működik, ez Arany János nevével. Az öku
menikus alkalmakat magyar családoknál tartjuk fel
váltva, és ezeken katolikusok és reformátusok is részt 
vesznek, alkalmanként 5-11-en vagyunk.

Szerk: Milyen összejövetelek vagy ünnepségek van
nak évente, amelyek a magyarságot fogják össze?

B. A .: Nemzeti ünnepeinket közösen ünnepeljük 
meg. Felosztottuk egymás között a rendezést. A mi 
gyülekezetünk március 15-ét rendezi meg. Itt jegyzem

meg azt, hogy a Brazíliai Evangélikus Egyház teljes 
joggal fogadott be minket, mint általában más nemze
tiségek egyházait is. Lettek, litvánok, svédek, sőt ja
pán evangélikusok is tartoznak az országos egyház
hoz. Óvodánkról már írtunk, erre igen nagy szüksé
günk van, hogy a következő generáció is megmarad
jon nyelvében is magyarnak. A Brazíliai Evangélikus 
Lutheránus Egyház Sergipei Óvodáját jövő évben 
szeretnénk új épületében megnyitni.

Szerk: Milyen lelki-szellemi hatásoknak vannak kité
ve az evangélikusok Brazíliában?

B. Á.: A z emberek lelki beállítottságát, gondolko
dását itt általában a spiritizmus erős hatása deformál
ja. Ezért bibliaórákon, beszélgetésekben arról ten
nünk kell, hogy erős fegyvert adjunk híveink kezébe, 
hogy a tiszta hit legyen erős szívükben.

Szerk: Köszönöm a beszélgetést, és Isten áldása le
gyen ezen a szép és nehéz, de felelősségteljes munkádon.

tszm

MEGHÍVÓ
A Felsőpetényi Gyülekezet 210 éves templomát felújí

tották. Hálaadó istentiszteletet tartanak szeptember 30- 
án, szombaton de. 10 órakor, melyen Szebik Imre 
püspök szolgál.

A Nógrádi Gyülekezet orgonáját építette át és újította 
fel. Szeptember 30-án, szombaton du. 3 órakor TV^jtler 
Gábor orgonaművész ad hangversenyt a templomban. 
Az istentiszteleten Szebik Imre püspök hirdeti az igét
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Hozzád vágyódom! Feléd indulok! 
Mint fa a fény, az ég, 
a tiszta kék fellegek felé.
De sokszor eltérek az útról. 
Valami közbejön, megszakad, 
csomók, kitérők, ágak-bogak 
jelzik, kísérik utamat.
Add Uram, hogy mégis végül 
Hozzád juthassak, és célba jutva 
megnyugodjak Tenálad!

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

Munka a szőlőben
A májusi napsugarak csak úgy csillognak a pocso

lyák tükrében, az agyagos föld felázott. „Elmentek a 
fagyos szentek”, mondja a gazda.

Olivér gumicsizmát húz a lábára, mert szeretne se
gíteni a szőlőben. Le kell tépkedni a fiatal hajtásokat 
a tőke körül. A gazda „vadhajtásoknak” nevezi őket, 
amik rabolják a tőkétől a tápanyagot.

„Egy szőlőtő nem válhat bokorrá”, mondja a gazda. 
„Újra meg újra vissza kell vágni. Csak a vadszőlő hajt
hat kedvére.” Olivér megtisztított egy hosszú sort. 
Ekkor tapogatni kezdi a derekát. Fecskék röpdösnek 
a kert fölött. Szúnyogokra vadásznak. Némelyek le- 
szállnak a földre, és kis rögöket csípnek fel a csőrük
kel. A fészekrakáshoz kell nekik, vagy a régi fészket 
javítják ki vele.

„Megvan még a fészek a présház eresze alatt?” 
kérdi Olivér.

„Persze”, feleli a gazda. „Már költenek is a fecské
im.”

Olivér örül. „Most pedig megcsinálom a második 
sort.”

Tetszik neki, hogy mindenki dolgozik. Az emberek 
és a fecskék egyaránt.

Izzad. Érzi, hogy elfáradt. De ez is kellemes érzés. 
Most érzi csak igazán, milyen keményen dolgozott. A 
gazda kenyeret és szalonnát hoz az autóból. Olivér le
húzza a csizmát. A szőlőt övező réten virágzik a pity
pang. A fű egész meleg a napsütéstől. Olivér jóllakot- 
tan és elégedetten hever a pitypangok között. Az eget 
bámulja, ahol a magasban a fecskék röpdösnek.

„Te, Jóisten”, gondolja Olivér, és meg sem kérdi Is
tent, hogy itt van-e. Mert hol is lenne máshol, mint itt, 
a szőlőben, a fecskék és pitypangok között,, egészen 
közel^Olivérhez. „Jó, hogy vagy!” Ásít és nagyot nyúj- 
tózKodik. „És az isjo/nogy én isvagyok!'’

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Hol van megírva?

Ez hát a megfejtése a lapunk szeptember 3-i számá
ban közölt feladványnak. A  hely pedig, ahol ez az ige 
a Bibliában olvasható:

János első levele 4. rész, 8., illetve 16. vers.
Helyes megfejtést a következő olvasóink küldtek 

be:
Donáth Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági kör; Illés 

Adél (Egyházasdengeleg); Mer sva Ildikó (Vácegres); 
Papp Edit (Kisbabot); Petró Mónika (Budapest); Till 
Antónia (Enying); Zalán Péter (Budapest).

Humorzsák
-  Mi a különbség egy világi kórus és a templomi kar 

között? -  hangzik a kérdés.
Egy kislány válasza:
-  A  templomi karnak hinnie is kell, amit énekel.

*
Pistiék kicsit elkésnek az istentiszteletről. Ahogy be

lépnek a templomba, valaki megszólal:
-  Pszt! Csöndesen! Már elkezdődött az istentisztelet!
-  Miért? -  kérdi Pisti. -  Már mindenki alszik?

*
A gyerekek a tisztelendő bácsi névnapjára akarnak 

képeslapot küldeni. A  címzésnél nem tudják hogyan kell 
írni a „tisztelendő”-t. Zsuzsika az „okos” megszólal.

-  Én tudom! Kezdjétek el: egy telendő,... két telendő... 
egész tíz-ig és akkor kijön a „tiz telendő”!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyünk, Petőfi u. 359.

M a g y a r  f i a t a l o k k a l  J a p á n b a n

Augusztus második felében ti
zennyolc napot töltöttem egy szép 
japán városban, Fukuokában. Az 
alkalmat a világ legjobb egyetemi
főiskolai sportolóinak a vetélkedé
se, az Universiade adta. 161 ország 
6000 képviselőjének a találkozása 
az összetartó erőn, a testkultúrán, 
a sporton kívül is nagy esemény. A 
versenyeken kívüli együttlét lehe
tőség a világ minden részéből ér
kező fiatalok eszmecseréjére, egy
más jobb megismerésére. Sajáto
san felerősödik ez a tendencia az 
egyetemisták, a holnap értelmisé
ge esetében. Jellemző példa Rill 
Bradley amerikai szenátor, elnök
jelölt, aki harminc évvel ezelőtt 
éppen Budapesten, az akkori 
Universiadén volt a győztes ameri
kai kosárlabdacsapat sztárjátéko
sa. Azóta is jószívvel emlékszik 
magyar barátaira. A világpolitika 
történéseit is kedvezően befolyá
solhatják a sportpályán szövődő 
kapcsolatok. Nem becsülhető túl a 
sport szerepe, megoldást nem 
nyújthat, de segíthet, medret te
remthet, utat nyithat megoldások
hoz nehéz kérdésekben is. Min
denképpen munkálhatja egymás 
jobb megértését.

Japán ideális hely volt mindeh
hez. A szervezők valóban a jövő 
század színvonalán bonyolították 
le az eseményt. Fontos tanulság 
volt: a pénz nagyon lényeges, de 
önmagában nem minden. Fukuoka 
rendelkezett az optimális színvo
nalhoz szükséges feltételekkel, de 
amiért feledhetetlen marad az al
kalom, az a többlet, amit a szerve
zők szívbéli szeretettel nyújtottak. 
A kedvesség, a szerénység, a ba
rátság ezernyi megnyilvánulása.

A magyar küldöttség kitűnően 
helytállt, ami a sportversenyeket 
illeti. Az aranyérmeket tekintve, a 
hatodik helyen végzett, csak az 
USA, Japán, Oroszország, Kína és 
Korea előzte meg, a nemhivatalos 
pontversenyben kilencedik lett. 
Örömet szerzett a fiatalok maga
tartása is, igazolva a testkultúra és 
a lelki-szellemi kültűrá kedvező 
kölcsönhatását. A  legtöbben igye
keztek kihasználni azt a lehetősé
get, hogy közelről ismerhetnek 
meg egy tőlünk távoli népet és kul
túrát.

A törekvés a résztvevők igényei
nek minél teljesebb kielégítésére, 
a szolgáltatások színvonalának az 
emelésére a vallási szférát is elér
te. Ma már a nagy világversenye
ken arra is gondolnak, arról is gon
doskodnak, hogy a különböző val
lások hívei lelki gyakorlatot foly
tathassanak, álljon rendelkezésük
re lelkészi szolgálat, legyenek 
templomi istentiszteletek. Ugyan
akkor teljes a vallási tolerancia.

A  másik oldalon a devianciák el

leni küzdelem is hozzátartozik a 
képhez. Az alkohol, a dohányzás, 
az AIDS a fiatalok minden cso
portját, a sportolókat is megkísér
ti, fenyegeti. Valójában nem is má
sik oldal ez, a fiatalokkal törődés 
különböző terepeiről szólhatunk. 
A cél mindenütt azonos, a teljes 
emberi élethez, a minőségi élet
hez segíteni eljutni az ifjúságot. 
Annak idején kiscserkész korom
ban élhettem meg először -  prog

ramjainkban -  testkultúra és lelki 
kultúra kapcsolatát. A világszín
vonalú sportvetélkedésben sem 
változott az alapvető üzenet. A 
sport hidat épít az önismerettől, 
az igazság szeretetétől, a tehervál
lalásig számos olyan érték számá
ra, amelyek megerősödése a köz- 
gondolkodásban hozzájárulhat a 
társadalom erkölcsi értékválsága 
leküzdéséhez.

Frenkl Róbert

E r d é l y i  m a g y a r  f i a t a l o k  n a g y  ú t r a  

i n d u l t a k  -  a n y a n y e l v ű k  v é d e l m é b e n

sacsgiötsmísxa? £Mi©o

Kolozsvártól Strasbourgig tíz 
nap alatt: naponta 150-170 km ke
rékpáron. Kolozsvár-Nagyvá- 
rad -S zo ln o k -B u d ap est-K o m á- 
r o m - D u n a s z e r d a h e l y - P o -  
z s o n y - B é c s - A m s t e t -  
t e n - L i n z - B r a u n a u - M ü n -  
c h e n - A u g s b u r g - U lm - S tu t t -  
gart-Offenburg-Strasbourg! Fá
radságos, hosszú út, de olyan fiata
lok teszik meg, akik nemcsak be
szélnek az anyanyelv szere tétéről: 
vállalkozásukkal, erős hittel, aka
rattal, igaz magyarságukkal küzde
nek az ősi nyelv megőrzéséért, 
fennmaradásáért. A z ;,Ifjúságikká^' 
raván az anyanyelvű oktatásért” 
nevet viselő kis csapat tagjai egye
temisták, középiskolások, a romá
niai magyar ifjúsági szervezetek 
vezetői. Céljuk: felhívni az európai 
országok figyelmét arra, hogy a ro
mán törvényhozás az országban 
élő több millió lélekszámú kisebb
ségek jogait és érdekeit súlyosan 
sértő oktatási törvényt fogadott el 
annak ellenére, hogy közel félmil
lió román állampolgár aláírásával 
megerősítve, más tanügyi törvény 
megalkotását kezdeményezte. Ter
vük megvalósításához az Európa 
Tanács segítségét akarják kérni, 
ezért szeretnének őszi ülésszaká
nak megnyitójára megérkezni.

Megható élmény volt találkozni

a karaván tagjaival, a Vármegye 
Galéria kiállítótermében -  Imets 
László erdélyi művész képei között -  
rövid budapesti tartózkodásuk 
idején.

-  492 000 ember hangján szó
lunk, ők adnak nekünk erőt. Közel 
félmillió ember szavát visszük vé
gig Európán abban bízva, hogy ha 
mindenütt meghallják ezt a tilta
kozást, talán visszajut híre a ro
mán kormányhoz és törvényhozás
hoz is. Ehhez szeretnénk megnyer
ni az európai országok közvéle
ményének támogatását és kérjük a 
sajtó munkatársainak is segítségét, 
hogy hangunk mindenkihez eljus
son...

Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, 
Székelyudvarhely, Marosvásár
hely, Kolozsvár, Brassó, 
Szatmárnémeti -  messze van 
Strasbourgtól -  de fiai hisznek vál
lalkozásuk sikerében. Tudják, hogy 
ezer éve az Erdélyben élő magyarság 
az évszázadok során iskolái, egyhá
zai, egyetemei révén hogyan gazdagí
totta az európai szellemiséget, a tu
dományt és a kultúrát. És mindjob
ban érzik maguk is, hogy a nyugati 
kereszténység határvidékén élő 
népük fennmaradásának egyetlen 
esélye a szellemi, a kulturális, tár
sadalmi építkezés s ez csak a né
pért elkötelezett értelmiség segít
ségével válhat valóra.

Bészámolóikban ' elhangzott;' 
hogy ma Európa egyik legnagyobb 
kisebbségben élő nemzeti közössé
gét a Romániában élő magyarok 
alkotják, az ország lakosságának 
7.1%-a (az 1992-es népszámlálás 
szerint). Ezt a ma már erősen 
megfogyatkozott százalékot sze
retné segíteni a Magyar Ifjúsági 
Tanács (MIT), a romániai magyar 
ifjúság érdekegyeztető és érdek- 
képviseleti testületé. Thgszerveze- 
tei a különböző érdekképviseleti 
területeken tevékenykedő orszá
gos szövetségek tagjai, akik meg
értették a költő sorait és szívük is 
azt dobogja:

„A nyelv ma néktek végső 
m enedéktek” -

Sebeiken Pálma

Kemenesalja evangélikus költőnője
K étszáz éve szü letett D ukai Takách Ju d it

T 7ás megye keleti részén elterülő kies vidék,
V Kemenesalja a XTX. század elején az ország ak

kori egyik legműveltebb és legpolgárosultabb vidékének 
számított.

Itt látta meg a napvilágot, a Vas megyei Dukán, 
Takách Judi t ,  éppen kétszáz éve, 1795 nyárutóján. 
Méltó, hogy születésének bicentenáriuma alkalmából 
megemlékezzünk róla, hiszen egyházunk szülötte volt, 
ősi kemenesaljai evangélikus család sarja. Közeli rokon
ságba került az ugyancsak Kemenesalján, 
Egyházashetyén született, szintén evangélikus költővel, 
B erzseny i  Dán ie l l e l ,  aki Dukáról nősült: Judit 
unokanővérét, D u k a i  Takách Z s u z s a n n á t  vette 
feleségül.

A  Kissomló hegy tövében megbúvó Duka község a 
család ősi fészke. A z elődök egyik ága valamikora Sop
ron megyei Beledről települt ide házasság révén. Judit 
szülei, d u k a i  T a k á c h  I s t v á n  és M ú z s á i  
V i t tn yéd i  Terézia, különös gonddal nevelték egyet
len gyermeküket. Sőt, ami abban a korban nem volt 
divat, Juditot taníttatták, ezért Sopronba küldték, a 
jónevű ősi evangélikus líceumba. A  kor általános fel
fogása ugyanis azt tartotta, hogy „a lánynak nem kell 
tanulni, mert annak hivatása a főzőkanál és az anya
ság.” Judit Sopronban sajátította el a német nyelvet 
is. De megtanult zongorázni és kézimunkázni, vala
m int a háztartás „művészetében” is nagy jártasságra 
tett szert.

Egyik nagy tisztelője így írt róla: ,A z  irodalom és a ze
ne kultusza karöltve járt nála a háziasság hasznos eré
nyeivel, s épp oly otthonos volt a szalonokban, mint a 
konyhában és az íróasztal mellett. ”

Még gyermekként, édesanyja betegágyánál ülve, szüle
tett első verse, melyet azonban szégyenkezve akart éppen 
belépő apja elől elrejteni, hiszen abban a korban nem 
volt illő, hogy egy leány, egy nő verseket írjon. Édesapja 
azonban örömmel olvasta el leánya versét, és biztatta to
vábbi versírásra.

De Juditnak akadtak nagyobb pártfogói is. így első
sorban a „szomszédságban ” élő híres rokona, B e r z s e 

nyi Dá nie l ,  aki igen tehetségesnek tartotta őt a verse
lésben. Viszont Juditra is nagy hatással voltak Berzsenyi 
költeményei, s rokonát példaképének is tekintette.

Berzsenyi révén az ország másik végén, a Zemplén 
megyei Széphalomban élő K a z i n c z y  Ferenc  is tu
domást szerzett verseiről, s melegen pártfogolta őt. Úgy
szintén K i s f a l u d y  Sándor ,  az evangélikus K is J á 
nos szuperintendens, későbbi soproni lelkész, író, vala
mint az akkori irodalmi élet jeles reprezentánsai is elis
merően nyilatkoztak költői tehetségéről, s bátorították a 
további verselésre.

Leginkább azonban Berzsenyi és Kazinczy tanácsára 
folytatta költői munkásságát. Kazinczy például így írt 
neki: „Ne rettegje a kisasszony azt a vádat, hogy amely 
leány verset ír, nem lehet jó  feleség, jó  anya, jó  asszonya 
a háznak így ítél a közönséges embepmindég. ” Majd 
biztatja, hogy csak bátran kövesse ;, a természet által ne
ki felnyittatott szentséges poétái ösvényt. ”

Egymás után születtek kőkeményei, melyekről csak
hamar tudomást szerzett a nagyobb nyilvánosság: szű- 
kebb pátriáján, Kemenesalján kívül egész Vas megye, 
majd Zala, Veszprém és Somogy vármegye „művelt 
közönsége” is. Irodalmi berkekben is egyre inkább felfi
gyelnek a „magyar Sappho”-ra. Fordulópontot jelent 
írói pályáján az 1814-ik esztendő, amikor nemvárt láto
gatók kopogtatnak be hozzá. Három irodalmár, báró 
Wesselény i  M ik l ó s ,  P a t a k y  M ó z e s  Erdélyből, 
valamint az uraiújfalusi (Vas megye) D ö b r e n t e y  
G ábor ,  Olaszhonból jövet -  miután Keszthelyen 
F e s t e t i c h  G yö rg y  grófot,  majd Sümegen 
K i s f a l u d y  S á n d o r t  ejtették útba -  Juditot is felke
resték dukai kúriájában, s hírét vitték Juditnak és verse
inek. Ők keresztelték el Malvinának, melyet aztán a köl
tőnő írói álnevéül használt. Pályája mind jobban felfelé 
ívelt, s költészetének elismeréséül gróf Festetich György

éveken át meghívta Keszthelyre, az általa rendezett, or
szágos hírűvé vált Helikoni Ünnepségekre.

Judit 1818-ban, 23-ik születésnapján ment férjhez a 
nemesi származású, büki születésű, evangélikus földbir
tokoshoz, G e ö n d ö t z  F e r e n c h e z ,  s a dukai szülői 
házat felcserélte a Sárvár melletti Felsőpatyón álló kú
riával. Nászajándékba egy pár gyönyörű paripával lepte 
meg Festetich György gróf Keszthelyről.

Ez idő tájt írt versei főleg a családi életről és boldog
ságról szólnak. Házasságukból négy leánygyermek szüle
tett, de néhány év alatt hármat közülük eltemetett, s 
1831-ben férjét is elveszítette.

A ;gyermeknevelés gondjai lekötötték minden idejét, s 
máFegyre ritkábban foglalkozott versírással. Aztán két
évi özvegység után, 1833-ban férje jóbarátjával, P a t t h y  
I s t v á n  soproni ügyvéddel és táblabíróval kötött házas
ságot, így került ifjúsága színhelyére, Sopronba. Ebből a 
frigyből egy fia  született. Itt írta hattyúdalát, trA z én sor
som ” című költeményét, melyben végigtekint egész éle
tén. Mindössze három évig élnek együtt, amikor 1836- 
ban, április 15-én, Sopronban elragadja a halál: 41 éves 
korában, tüdővész viszi el. Ebben az esztendőben halt 
meg Berzsenyi Dániel is.

Judit tetemét Dukába szállították haza, s a családi sír
boltban helyezték örök nyugalomra április 19-én. 
M a g a s s y  D á v i d  kissomlyói evangélikus lelkész, a 
kemenesaljai esperesség egyházi főjegyzője mondotta fe 
lette a gyászbeszédet.

A  „Honművész” című irodalmi folyóirat 1836-ik év
folyamában így emlékezik meg róla: „... S z ü l e t e t t  
eze n  k ö l t ő n é n k  Vas m e g y é b e n  s z e p t e m b e r
8 - á n  1795.  E l ő b b  G e ö n d ö t z  Fe renc ,  m o s t  
p e d i g  P a t t h y  I s t v á n  h i t e s  ü g y v é d  és  
t á b l á b í r ó  úr  h i t v e s e ,  p é l d á s  h á z i a s s z o n y ,  
f e l e s é g  és a n ya  vo l t .  R o m l a t l a n  g y e n g é d

é r z é s t  s v a l ó d i  a s s z o n y i s á g o t  l e h e l ő  ve r 
s e i t  a z  E r d é l y i  M ú z e u m ,  a K e s z t h e l y i  H e 
l i k o n ,  a z  A s p a s i a  s a S z é p l i t e r a t ú r a i  
A j á n d é k ,  H é b e  és A u r ó r a  e l s ő b b  é v f o l y a 
m a i  b í r j á k ,  r é s z i n t  s a já t ,  de  n a g y o b b  r é 
s z i n t  M a l v i n a  n é v  a l a t t . . . ”

A  dukai kúria ma is áll, falán emléktábla hirdeti egy
kori híres lakója emlékét.

Szerdahelyi Pál

MEGHÍVTÁK BRASSÓBA 
AZ EVANGÉLIUM SZÍNHÁZAT

A Brassói Apáczai Csere János Közművelődési 
Egyesület meghívta az Evangélium Színházat. Októ
ber 7-én Brassóban, 8-án pedig Apáczai Csere János 
szülőfalujában Apácán tartanak előadást. Műsorukon 
természetesen Kovách Aladár Téli zsoltára szerepel, 
melynek főhőse Apáczai. Brassóban a színház fogad
ja be Udvaros Béla társulatát, Apácán pedig -  mivel 
ott nincs színház -  a református templomban lesz az 
előadás. A darab Apáczai Csere János életének azt a 
sorsfordulóját mutatja be, azt a lelki folyamatot, 
melynek során a Hollandiában élő fiatal tudós ráéb
red küldetésére és hazajön Erdélybe, hogy itthon se
gítse a magyar nyelv ápolását és felvirágoztatását.

Az utazás előtt október 5-én a megszokott helyen a 
BM Duna-palotában tartanak egy nyilvános főpróbát 
és másnap kelnek útra Brassóba. A vállalkozást egy
házunkon kívül a református és unitárius egyház is se
gíti anyagiakkal. Aki meg akarja tekinteni a darabot, 
vidéken, Szentendrén október 1-jén a Művelődési 
Központban is megteheti. Ide a helybeli református 
egyház hívta meg őket.

Előzetesként jelezzük azt is, hogy új darabbal, 
Márai Sándor: A  kassai polgárok című színművével 
október 30-án, a reformáció ünnepének előestéjén je
lentkezik a társulat, ugyancsak a BM Duna- 
palotában.

Noé
bárká

ja...

...az Ararát he
gyéhez közele
dik. Segíts meg
tenni az utolsó 
métereket!



Árva tem plom  K alaznón
Evangélikus E let 1995. o k t ó b e r  1.

A Nagysim onyi Gyülekezet m illiom os lett!

»I

Árva, akinek nincs gondviselője. 
Árva, aki egyedül maradt. Árva a 
társtalan, a magányos. Árva, aki
hez nem szól senki, s akivel nem 
törődik senki.

Ilyen árva a kalaznói öreg temp
lomunk. Eveken át nem akadt gaz
dája. Nem nyílt meg ajtaja isten- 
tiszteletre hívogatón. Senki nem 
hallotta szomorú sóhajait. Senki se 
törődött vele. Ott állt bánatos ma
gányban a dombtetőn. Sűrű lom
bok takarták el tornyát, senki se 
lássa árvaságának könnyeit. Per
sze, nem volt ez mindig így!

A tolnai dimbes-dombos tájra a 
török dúlása után Claudius Mercy 
gróf megbízottai német telepese
ket csalogattak, a puszta vidéken 
földet, életlehetőséget, szabad val
lásgyakorlást ígérve nekik. Akkor 
telepedett ide Hessenből anyai ős
apám is családjával és reménység
gel. Ugart törtek, vadont irtottak, 
otthont építettek, meg vert falú 
oratóriumot és oskolát a gyereke
iknek még az 1720-as években. 
Szorgoskodtak és takarékoskod
tak, gyarapították a közös tulaj
dont. A „kalapos király” idején 
már templomépítési engedélyért 
instanciáztak. így 1790-ben kő
templomot avathattak magasba 
nyúló toronnyal. Azóta áll ott a 
dombtetőn, a falucska házai pedig 
csendben lapulnak a védett völgy
ben. Itt ütöttek tanyát a Dechertek, 
Kochok, Lux ok, Schüferek,
Schtitték és Weitzelek, a Waltherék 
meg Zulaufok. A templom ragyo
gott és hívogatott, s ők szerették, 
óvták, vigyázták. Múltak az évtize
dek, sőt a századok, viharok és há
borúk zúgtak el fölöttük, de ők ki
tartottak hűségesen. A  2. világhá
ború után azonban a nagyhatal
mak kegyetlen rendelkezései ki
kergették őket otthonaikból, falu
jukból. -  Ismerjük a kitelepítés fáj
dalmas történetét! -  Az üresen 
maradt házakat katolikus bukovi
nai csángók számára utalták ki, s a 
néhány megmaradt evangélikus 
család másutt keresett életteret, 
munkát, jövendőt.

így maradt árván a templom. 
Utolsó papja, Purth Károly éppen 
35 évvel ezelőtt az oltár előtt esett 
össze. Aztán Kétyről Andorka 
Sándor, majd Gyönkről Lackner 
A la d á r járt* 'ide, amíg volt valaki, 
aki igéjiyt„ tartó ik  rX Az utolsó 
gondnok halála után csak pusztult, 
omladozott az Isten háza üresen. 
Az oltárkép eltűnt, az orgonát el
adták, s imádkozó hívek helyett 
baglyok, denevérek tanyája lett. 
Bánatosan árválkodott.

Az árvát a világ is elhagyhatja -  
de nem hagyja el az Isten! A  zsol- 
táros árvák atyjának nevezi az 
Urat. Hóseás így biztat: „Nálad ta
lál irgalmat az árva!” Van hát re
ménység, hogy egyszer neki is fel
ragyog a nap. Az árvának is lehet 
öröme!

Ez történt Kalaznón is. Isten 
megszánta az árvát. Hogyan? A 
nyolcvanas évek elején Kráhling

I

-  Varva vart orgonaavatás -

Meglepően hangzik a cím, pedig nem jár messze az 
igazságtól! H a most -  az ősz beköszöntővel -  visszagondo
lunk az előttünk álló hónapok eredményeire, sokan talán 
csak kipihent fáradalmaikat, testi-szellemi regenerálódá
sukat említhetik meg. A gyülekezeteket is inkább a pihe
nés, a kikapcsolódás -  sőt sok esetben -  a lelassuló közös
ségi élet jellemzi ebben az időszakban. A  Nagysimonyi 
Evangélikus Egyházközség azonban régóta megálmodott 
terve megvalósulását ünnepelhette ezen a nyáron.

Egy nyári vasárnapon gyülekezett össze a falu népe, 
hogy örvendezve adjon hálát Istennek: a templom orgo
nája újra 'teljes szépségében hirdetheti Isten dicsőségét! Azt 
gondolhatnánk, mindössze néhány ember szakértő mun
kájára volt szükség ehhez. Mégsem feledkezhetünk el 
azokról, akik kivették részüket a megvalósításból. Nem 
kis áldozatot követelt ez a munka a helybéliektől, de 
szükség volt mások támogató szeretetére is. A  sitkeiek -  
az anyagyülekezethez tartozó szomszédos község evangé
likusai -  jelentős részt vállaltak a súlyos anyagi teherből. 
Az Országos Egyház segítsége sem maradt el. Külön kö
szönet jár azoknak, akik Nagysimonyiból elszármaztak, 
de nem feledkeztek el szeretett templomukról. A munká-

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG

latok végösszege 1200 000 Ft volt. Istennek legyen hála, 
hogy a sokféle adomány és a külső segítség fedezte a ki
adásokat! Legyen példa mindazoknak a buzgósága, akik 
közel és távol összefogtak e cél érdekében! Róluk is szól a 
páli ige, amely a gyülekezet tagjainak elküldött körlevelén 
is olvasható volt: „ Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt 
erejükön felül is adakoztak.. ”

Aíz orgonaavató istentiszteleten megjelentek a környező 
falvak evangélikusai, rokonok és ismerősök távolabbi tele
pülésekről, valamint a helyi önkormányzat és iskola képvi
selői is. A  liturgiába bekapcsolódott Zügn Tamás esperes, 
aki feleségével együtt jött el az ünnepre. A rendkívüli alka
lom méltó vendége volt Szebik Imre püspök, aki a 36. Zsol
tár alapján szólt keresztyén életünkről, amely nem lehet 
más, mint örvendező, Istent dicsérő élet. „Manapság nem 
érezzük magunkat olyan jól, hogy életünk örvendező legyen. 
Mindennapos gondjaink elkedvetlenítenek minket. A nagysi- 
monyiak áldozatkészsége azonban jelzi, honnan várják a fel
üdülést, megújulást. Hirdesse Isten kegyelmét a most újra szé
pen szóló hangszer! Az orgona megújult hangja egyúttal meg
kívánja a belső megújulását is. Ez az ünnep bizonyítja, hogy 
a hívek erre is készek a Szentlélek vezetésével ”

A  közgyűlésen Lőcsei Károly gondnok ismertette a 
hangszer kalandos történetét. „112 év ritka idő egy ma
gyarországi evangélikus orgonánál. Nádossy Endre fel
ügyelő felesége adományozta akkor, a hívek áldozatkész
ségéből javítgatták később, egészen 1945-ig. Ezután csak 
a Ludván családtól kölcsönkapott harmonium kísérte az 
éneket. Tekus Ottó lelkész javíttatta meg 1952-ben az or
gonát, de 40 évvel később -  a szeszélyes időjárás követ
keztében -  teljesen tönkrement. Most újra szól. Hála le
gyen Istennek!”

Köszönet já r Trajtler Gábor egyházzenei igazgató segít
ségéért, Takács Péter orgonaépítő mester szakszerű mun
kájáért, Szebik Attila orgonaművész játékáért, valamint 
egyházi vezetőink jóindulatáért. Adja Isten, hogy a 
nagysimonyi gyülekezet megújult orgonája sokáig szól
hasson hitünk építésére és lelkünk megbékélésére!

-  ö is -

SZEGEDI RENDEZVÉNYSOROZATA

János építészi diplomamunkát ké
szített a tolna-baranyai műemlék 
templomokról. Ő beszélt barátai
nak, a kelenföldi énekkarnak az 
árva templomról. Megdobbant a 
szívem és egyházzenész fiam sze
me is megcsillant Kalaznó neve 
hallatán. O arra gondolt: lehetne 
talán itt az a keresztyén zenei köz
pont, otthon, amire vágytak. Ahol 
felfrissíthető a lélek és a test, ahol 
énekszóval hirdetik az Igét, s 
ahonnét szétsugározhat az ismeret 
és szeretet. Összefogtak hát a fia
talok, az énekkar lelkes tagjai és 
rászánták idejüket, pénzüket, hogy 
a kifosztott és lepusztult templo
mot kitakarítsák, rendbe tegyék. 
Majd hálaadó imádságra, áhítatra 
gyűltek össze benne és erre a falu 
lakóit is meghívták.

Azóta a kórus tagjai évenként 
többször visszajárnak, nyári építő 
tábort szerveznek, karbantartási 
munkát végeznek. A hiányzó ol
tárkép helyett maguk batikoltak 
egyet, beüvegezték az ablakokat, 
lefestették a kereteket. Ott tartják 
zenei felkészülésüket, amikor na
ponta felcsendül a zsolozsma, kö
nyörgés és hálaadás. Jó kapcsola
tot építettek ki a falubéliekkel, s a 
környékkel. Zenés áhítattal szol
gáltak nemcsak itt, hanem 
Hőgyészen és Murgán is.

Lackner A ad ár esperes mellé- 
állt a kezdeményezésnek és segít
sége révén nagyobb adományból a 
tetőzetet és a tornyot már sikerült 
rendbe hozatni, ezzel az épület ál
lagát megóvni. Közben felvettük a 
kapcsolatot az innét elszakadt csa
ládokkal, s már 1988-ban a Frank
furtban élő Muth Henrik testvé
rünk néhány társával megszervez
te ott a kalaznóiak találkozóját. 
Gyűjtést indítottak, hogy emlék
táblát állítsanak a háború áldoza
tainak, s tovább reparálják a ked
ves templomot.

SEGÍTSÉG RUANDÁNAK 
Másfél évvel a Ruandában végbe

ment vérontások kezdete után a se
gélyprogramok tovább folytatódnék.
A World Relief (Segélyszolgálat a vi
lágnak) nevűi szervezet- hathónaposul 
programot, kezdem ényezett a kibo- 
gorai kórház és másik öt egészség- 
ügyi központ m űködtetésére. 
K ibogora körzetében a mintegy 
150 000 elmenekült lakosnak eddig 
kevesebb, mint a fele tért vissza ere
deti lakóhelyére. A  Ruandái M eto
dista Egyházzal vállvetve a fenti 
szervezet több, mint 300 kibogarai 
árvát lát el élelemmel.

Közel négyezer Kigali környékén 
gazdálkodó jutott vetőmaghoz és me
zőgazdasági eszközökhöz a segélyszer
vezet közreműködésével.

Gomában szintén indítottak egy 
egészségügyi programot a kolerás és 
hasmenéses megbetegedések kezelésé
re.

Ez év augusztus 6-án felragyo
gott az árva templom örömnapja. 
Zsúfolásig megtelt az ősi Isten-há
za a szétszórtságban élő régi 
kalaznóiakkal, s leszármazot- 
taikkal, a Némethonból hazaláto
gatókkal és az őket szeretettel kö
rülvevő csángókkal. Az istentiszte
let keretében Kráhling Dániel es
peres német-, ifj. Cselovszky Ferenc 
magyarnyelvű igehirdetéssel szol
gált. Klein Mihály hőgyészi katoli
kus esperes vezette az imádságot, s 
magam a magyar liturgiát végez
hettem őseim templomában. Bol
dogan énekeltek a kelenföldi kó
rus tagjai. Az önkormányzat a 
megbékélés jegyében székelykaput 
állíttatott a templomkert bejáratá
hoz. A mögötte levő hősi emlékmű 
avatása és koszorúzása ragyogó 
napsütésben forrasztotta egybe a 
jelenlévőket. Lelkes avatóbeszé
det mondott Erdős László ezredes, 
a fájó veszteségekre emlékezett dr. 
Koch Henrik a volt bajtársak és 
Muth Henrik az elszármazottak ne
vében. Szőcs Ambrus helyi polgár- 
mester szavai zárták az ünnepsé
get.

Ráragyogott Isten napja az árva 
templomra, s ragyogtak a szemek 
a könnyes örömtől, amikor a vala
mikor ott szolgált Zulauf Henrik 
lelkész gyermekei, Decherték, 
Luxék leszármazottai, a többszáz 
fős vendégseregben az egyetlen 
helyben maradt evangélikus csa
lád, a hétgyermekes Tóth-Nágel 
család együtt énekelték a nemzeti 
himnuszt az itt otthonra talált 
csángó magyarokkal.

S akkor az égre mutató torony 
ránk mosolygott, mintha monda
ná: Jó emberek, ne hagyjátok so
hasem árválkodni templomotokat! 
Szeressétek, gondozzátok úgy, 
m int a testvéri közösséget is szün
telen!

KOREAIAK SRÍ LANKÁN 
A koreaiak által kezdeményezett és 

fenntartott „Srí Lanka Misszió” húsz 
gyülekezet^lapító munkatárs tevé
kenységét támogatja a vidéki területe
ken. A  társaság ezenkívül két magazint 
is rendszeresen megjelentet -  sinhalez 
illetve tamil nyelvén -  hogy á vidéki lel
készek munkáját segítse. A  misszió -  
mely gyermekek és gyermekbibliakör- 
vezetők számára oktatási központot 
működtet -  bentlakásos lelkészképző, 
valamint mezőgazdasági iskola meg
nyitását tervezi.

BAPTISTÁK NAIROBIBAN 
A Nairobiban és környékén működő 

száz baptista gyülekezet, mintegy 500, 
a déli területekről érkezett önkéntes 
munkás segítségével hat héten keresz
tül „hadjáratot” folytatott Kenya fővá
rosában, Nairobiban. Becslések szerint 
mintegy 10-12 ezer ember döntött Jé
zus követése mellett, s közel száz új 
gyülekezet alakult.

Bálintné Kis Beáta

Szeptember 4-én a Szegedi Zsidó 
Hitközség dísztermében a Keresz
tény-Zsidó Társaság Lelkészkonfe
renciát tartott. A  konferenciára meg
hívást kaptak a katolikus, a nagyobb 
ületve kisebb létszámú protestáns és 
ortodox egyházak szegedi lelkészei. 
Dr. G ráf Imre, a Szegedi Zsidó H it
község elnöke bevezető előadásában 
bem utatta a hitközség történetét és 
utalt jelen problémáira. Gyulai End
re szegedi katolikus püspök a katoli
kus egyház ún. új Katekizmusának 
zsidóképét elemezte, külön kitérve 
az istengyilkosság vádjának abszur
dumára. Schönberger András szegedi 
rabbi bemutatta a zsidó hitoktatás je
len magyarországi helyzetét. A  konfe
rencia címe ez volt: Egymásról a hit
oktatásban és a szószéken. A  Társa
ságnak ez évben ez már negyedik 
üyen témájú konferenciája volt, Bu
dapest, Debrecen és Keszthely után, 
melyeket minden alkalommal élénk, 
nem formális vita követett.

A  Szegedi Római Katolikus H ittu
dományi Akadémiával társrendezés
ben a Társaság Nemzetközi Biblikus 
Konferenciát tarto tt Szegeden szep
tem ber 5-7. között. A  konferencia 
„A messiáskérdés a Bibliában és 
Qum ránban” címet viselte. A  konfe
rencia fő vonulata Izaiás/Ezsaiás 
m essiásproblem atikáját elem ezte. 
Vendégelőadók voltak a katolikus 
Juan Luigi Corti (Olaszország) és 
Rokay Zoltán (Szerbia) is, de elő
adott Fröhlich Ida a Pázmány Péter

egyetemről, református részről Ka
rasszon István, evangélikus részről 
Jutta Hausmann, és az adventista Szi
geti Jenő. Fröhlich Róbert főrabbi a 
zsidó messiáskép történeti alakulásá
ról beszélt. Benyik György katolikus 
professzor a rabbinikus irodalom és 

,az újszövetség kérdéskörét m utatta 
be, e sorok írója pedig Qumrán és az 
újszövetség messianisztikus írásma
gyarázatának konkrétum airól be
szélt. A konferencia előadásait ko
moly szakmai vita követte, melynek 
m otoija Karasszon István volt. A 
konferencia igen jelentős volt tudo
mányos és ökumenikus jellegén kívül 
azért is, m ert meghívta előadói, illet
ve hallgatói közé a  határaink mentén 
elhelyezkedő szomszéd államok bib
likusainak több személyiségét. A 
konferencia előadásainak anyaga ha
sonlóan a korábbi szegedi biblikus 
konferenciákhoz, könyvalakban is 
meg fog jelenni.

A  konferenciának művészeti elő
adásai és rendezvényei is voltak. A 
Szegedi H ittudom ányi Főiskolán 
nyitotta meg pl. Gyulai Endre püs
pök Tavaszi Noémi „biblikus-kártya” 
kiállítását. Szeptember 6-án a Szege
di Zsinagóga előcsarnokában a már
tírok falánál koszorút helyezett el a 
Szegedi Biblikus Konferencia, ahol 
beszédet m ondott Benyik György ka
tolikus professzor. Koszorút helye
zett el Angelo Acerbi pápai nuncius, 
Gyulai Endre püspök, Fodor Gábor 
miniszter, Platthy Iván államtitkár és

Tóthpál József, a Nemzeti Filharmó
nia igazgatója. Ezután Dicséljétek az 
örökkévalót! címmel olyan koncertet 
hallhatott a nem kisméretű zsúfolá
sig megtelt szegedi zsinagóga közön
sége, melyről kivétel nélkül minden
ki -  vallásra és pártállásra való tekin
tet nélkül -  csak felsőfokon tudott 
szólni. A  koncertet a Nemzeti Fil
harmónia szervezte a Konferencia 
védnökségével. Smetana Moldvájá
nak „Hatikva” részlete szólalt meg 
először hárfán. A koncerten rövid 
beszédek is elhangzottak: Tóthpál 
József, a Nemzeti Filharmónia igazga
tója, Angelo Acerbi pápai nuncius, Fo
dor Gábor miniszter, Joel Álon izraeli 
nagykövet, és Schönberger István rabbi
tól. Angeld'Acerbí hangsúlyozta, hogy 
az egyház mindenféle antiszemitizmust 
elítél és elsőrendűen fontosnak tartot
ta, hogy a katekézis teljes mértékben 
megtisztuljon korábbi antijudaista ele
meitől. Fodor Gábor miniszter beszé
de pártállásra való tekintet nélkül tel
jes elismerésre talált. Beszédében fel
vetette egy zsidó-keresztény magyar 
bibliafordítás szükségességét is, 
melyre reflektálva elmondtuk, hogy 
Társaságunk elnökségi szinten már 
tárgyalta a kérdést és valóban jó len
ne, ha az elképzelés egyszer meg is 
valósulhatna.

Úgy gondoljuk, a szegedi rendez
vénysorozat méltón szolgálta a ke
resztény-zsidó párbeszéd fontos 
ügyét.

Szécsi József

Id. Bencze Imre

Külmissziói körkép

ALBERT SCHWEITZER:

Emberekkel és állatokkal kapcsolatos vidámságok
Á  Jozefina d isznó

Egy napon egy néger asszony egy talán két hónapos 
t szelíd vadmalacot hozott nekem. „Jozefina a neve; utá- 
J nad szalad majd, akár egy kutya” -  mondta. Megegyez- 
[ tünk; öt frank volt az ára. A  feleségem éppen távol volt 
■ néhány napig. József és N ’Kendju gyógyászsegédeimmel 
I  azonnal néhány oszlopot cölöpöztünk a talajba. Készí- 
[ tettünk egy dróthálóval ellátott, elég mélyen a földbe 
i süllyesztett karámot. A  két fekete segéd mosolygott. „Egy

II vaddisznó nem marad a karámban, hanem áttúrja ma
gát alatta” mondta József. „Nos, szeretném látni, hogy 
ez a kis vaddisznó ezen a földbe süllyesztett dróthálón

1* keresztül kijut-e?” feleltem. „Ezt meg is fogod látni!” 
mondta József. És tényleg, a következő reggelen már 
nem volt ott. Ezt én majdnem megkönnyebbüléssel vet
tem, mert a feleségemnek ígéretet tettem, hogy beleegye- 

i zése nélkül nem eszközlök új szerzeményeket állatker- 
I tünkbe, és ilyesmi lengett bennem, hogy egy vaddisznó 
[ talán nem felelne meg az ízlésének.

De amikor délután a kórházból feljöttem, íme, Józef a 
[ rám várt a ház előtt és rám nézett, mintha ezt akarta vol- 
* na mondani: „Ezért nem kell megismételned ezt a tréfát 

a karámmal; amúgy is hű leszek hozzád!” így is volt.
Am ikor a feleségem megérkezett, megvonta a vállát. 

Sohasem élvezte a malac rokonszenvét, de ezt nem is ke
reste. Jozefának finom  érzéke volt ebben a tekintetben. A z 
idő múltával, amikor belátta, hogy a verandán meg sem 
szabad mutatkoznia, elviselhetően folytak a dolgok. -  De 

I néhány hét múlva, egy szombati napon Jozefának nyoma 
veszett. Este egy misszionáriussal találkoztam a házam 
előtt, és ő  is osztozkodott a bánatomban, mert Jozefa 

I iránta is ragaszkodást mutatott. „Hát neki az lett a vége... 
egy néger fazekában ” mondta; „ c ’éta it inéritable. ”

A  feketék egy vaddisznót nem tartanak háziállatnak,
I még akkor sem, ha az szelíd. Ez marad vadnak, amely 

azé, aki azt elejti. De a beszélgetés alatt megjelent Joze
fa, és mögötte egy néger puskával. „Ott álltam, ” így szó
lalt meg „ott fen t a tisztásban, ahol az amerikai misszi
onáriusok előbbi házának a romjai láthatók Ott meg
pillantottam ezt a vaddisznót, s máris célba vettem, de 

i ez felém szaladt és a lábaimhoz dörzsölődött. Ez egy ér
dekes vaddisznó, mondtam magamban. Látni fogod,

hogy még m it fog csinálni. Most útnak indult, én pedig 
utána mentem, és most itt vagyunk Ez tehát a te vad
disznód? Milyen jó, hogy nem találkozott egy vadásszal, 
aki nem olyan okos, m int amilyen én vagyok!” Megértet
tem ezt a célzást, szívesen bókoltam és egy szép ajándé
kot adtam neki.

De nem ment ki a fejemből, am it a misszionárius 
mondott, azaz hogy a vaddisznóm állandóan veszélyben 
van. Közben együtt dörzsöltük lábainkkal a megtalált ál
lat hátát, amit az nagyon szeretett. „Ide hallgasson, dok
tor!” szólalt meg hirtelen a misszionárius, „Holnap pré
dikálnom kell. Mivel pedig majdnem minden vasárnap 
hirdetni kell négereink előtt a lopás bűnét, holnap 
nyomban említem Jozefát példaként arra nézve, hogy 
egy állat, amely korábban vad volt és mindenki tulajdo
na, később mégis tulajdon lett és már nem szabad pré
da, mihelyt valaki gondozója lett. ” Előre is köszönetét 
mondtam neki, hogy ezzel a tanulságos példázattal a se
gítségemre akar lenni.

A  következő reggelen már a prédikáció második ré
szében Jozefára került sor. A  négerek feszült figyelemmel 
hallgatták, hogy a misszionárius miképpen teregette a 
bonyodalmas esetet, s hogy tágította a tulajdon fogalmá
val kapcsolatos látókört. Ebben a pillanatban -  én 
majdnem rosszul lettem -  Jozefa ott állt az igehirdető 
előtt. Ugyanis Lambarenében nincsen szószék. A z isten- 
tisztelet a bádogbarakkban történik, ahol az iskola is he
lyet kap. A z igehirdető a sima földön áll. A z ajtók állan
dóan nyitva vannak, hogy egy kis levegő áramolhasson 
be. Hogy aztán az istentisztelet alatt szárnyasok és ürük 
be-bejönnek és ki-kimennek, ez már megszokott dolog. 
A  misszionárius kutyái pedig ezen rendszeresen részt 
vesznek. Ez számomra is magától értődő volt, hogy 
Caramba állandó kísérőm volt, amikor a prédikáció 
színhelye felé tartottam.

Mihelyt a harangszót meg az éneklést meghallotta, 
nem lehetett őt otthon hagyni. Ha pedig meg lett volna 
kötve, az egész missziói telepen hallható vonítása sokkal 
inkább megzavarta volna az áhítatot, m int halk jelenlé
te. De hogy templomos lett Jozefa is, ez már borzasztó 
volt. Ehhez jö tt az is, amit nemsokára észrevettem, hogy 
nem tudott illedelmesen viselkedni. Egyenesen a mo
csárból jö tt el, tele fekete iszappal. És most végigment a 
gyermekpadok között, úgyhogy a gyerekek a nyakukig 
emelték fel térdeiket! Majd a fehér szoknyás missziói 
hölgyekhez ment és dörzsölődni próbálkozott. Most a 
doktornőhöz megy! Most hozzám jön. De én azonnal 
belerúgtam, először és alaposan.

Nem voltam képes kiűzni Jozefából az istentisztelettel 
kapcsolatos örömét. Őt nem lehetett sem bezárni, sem 
megkötni, mert kiszabadította magát minden kötelék
ből, amit a számára kitaláltam. Ha a harang megszólalt, 
ő  máris a templomba szaladt. Úgy vélem, hogy nem m u
lasztott el egyetlen esti és reggeli áhítatot, gyermek-isten
tiszteletet. Ezért felajánlottam a telep vezető misszioná
riusának, hogy oltsák ki az életét. De ő  ezt ellenezte. Egy 
ilyen ösztön miatt ne kelljen az állatnak az életével la
kóim. Idővel Jozefa kezdett rendesen viselkedni a temp
lomban. Jozefa, miképpen magasztaljam okosságodat?

Hogy éjjel a szúnyogok ne zaklassanak, szokásoddá 
vált behatolni a fiú k  hálószobájába és ott a legközelebbi 
moszkitóháló alá feküdni. Mennyi dohánylevélből álló 
jóvátételt kellett ezért vállalnom! Azoknak, akiknek erő
szakosan alvó társává lettél. És ha lábaidban a homok
bolhák olyannyira megnőttek, hogy már járni sem tud
tál, lecsoszogtál a kórházba, ahol a hátadon fekve tűr
ted, hogy kínzóid késsel a lábadba firkáljanak; elvisel
ted a jódtinktúra okozta égést, amikor is jódos vattával 
a sebeidbe tupfoltak, és szívbeli hálát röfögtél, amikor 
ennek egyszer vége lett!

„Ha egyszer egy vaddisznó hat hónapnál idősebb, 
kezd tyúkokat falni”, mondta N ’Kendju.. „Csak nem jut 
Jozefának az eszébe, hogy tyúkokat faljon!” feleltem bi
zonytalan kiejtéssel. „Fog tyúkokat falni, mert vaddisz
nó”, hangzott a válasz könyörtelen logikával. De én 
mertem reménykedni. -  Megjelent egy néger és azt 
mondta, hogy hiányzik egy tyúkja. Tudtam, hogy mire 
utalt, adtam neki egy ajándékot és kértem, hogy hallgas
son. Majd a misszionárius asszony szólt nekem, hogy 
hiányzik egy tyúkja. Tudtam, hogy ezzel mit akart mon
dani nekem. De azon voltam, hogy rajtam semmit se ve
hessen észre, s ezért ennyit mondtam: „Hát igen, ezen a 
környéken a kígyók nemsokára sok bajt okoznak;" így 
megerőltettem magamat, hogy hihessek Jozefa ártatlan
ságában.

De egy reggelen, amikor a kórházban álomkórosok 
vérét mikroszkóppal vizsgáltam, hallottam fent tyúkok 
Icrákogását és emberek össze-vissza kiabálását. Nemso
kára megjelent az Akaja nevű legény egy cédulával a 
doktornőtől. Ez a szöveg volt rajta: „Jozefa behatolt a 
csirkékhez, hármat felfalt és a kottásnak kitépte a farkát. 
Ezt a saját szememmel láttam. Tudod, hogy mit kell ten
ned!” Bizony, én ezt tudtam, aztán meg is tettem. Joze
fá t becsalták a kórházba, megbilincselték, és N ’Kendju 
őt gyorsan és szakavatottan meg is ölte. Még a déli ha
rangszó előtt megszűnt létezni. Számításom szerint vagy 
nyolc hónapos lehetett. -  A  darabokra vágott szalonnát 
pálcikákra húztam és óvatosan megfüstöltem és szárít- 
gattam, s majd egy bádogdobozban légmentesen elrak
tam.

Nem sokkal utána felkeresett engem egy tisztviselő hi
vatalos ügyben. Megkínáltam őt ebéddel. Kapott abból a 
szalonnából. „Micsoda? Füstölt szalonna? Ez ritkaság 
ebben az országban!” -  „ Uram, ez egy szelíd vaddisznó
tól van. Ezt meg kellett ölnöm, mert tyúkokat falt. ” -  
„Magának volt szelíd vaddisznója? Volt egy nekem is, 
amit én kicsi kora óta üvegből szoptattam. Ez nekem 
nem kevés svájci tejdobozba került. Utánam szaladgált, 
akár egy kutya. Sajnos, ellopták. Jozefa volt a neve. ”

Németből fordította 
. Buchalla Ödön
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A VASÁRNAP IGÉJE
> /  /  /  /

Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus 
Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az 
evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan éle
tet. 2Tim 1,10.

VASÁRNAP Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, 
és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és 
igyék. Aki hisz énbennem, ahogy az írás mondta, annak 
belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Jn 7, 37-38 (Ézs 
58,11; Jn 11,1-3. 17-27, 41-45; 2Tim 1,7-10; Zsolt 104). 
Miként a levegő, a víz is létfontosságú ezen a földön az em
ber -  és minden élőlény -  számára. Ahol nincs víz, ott 
nincs élet sem! De lelki szomjúságunk csillapítására is kell 
az „élő víz”. Ezt kínálja Jézus a samáriai asszonynak is a 
kútnál. (Jn 4,10.) És ezt kínálja Ő hangos szóval, minden 
igehirdetésben, Róla szóló bizonyságtételben, mindenki
nek, immár kétezer éve. A ma emberének is nem pótlé
kokra, hanem az élő és éltető vízre van szüksége: az örök- 

} élet beszédére.

HÉTFŐ Az Úr az én támaszom. 2Sám 22,19 (Jn 8,31-32; 
Mk 6,14-29; Mt 20,17-28). Ha visszatekintünk életu- 
tunkra, minden bizonnyal mi is el tudjuk mondani ezt a bi- 

I zonyságtételt, amit Dávid mondott el hálaénekében.
Hányszor megtapasztalhattuk, hogy amikor életünk egén 

I viharfelhők gyülekeztek, gondok között, szenvedések ide
jén, megpróbáltatásokban, betegségben és gyászban az Úr 
volt támaszunk. Amikor emberek elhagytak, és támasz nél
kül maradtál, akkor is Ő volt támaszként Veled!

KEDD És több jót teszek veletek, mint azelőtt, akkor 
I megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez 36,11 (Ef 2,6-7; 

Jób 5,17-26; Mt 20,29-34). Isten számtalanszor adta bi
zonyságát annak, hogy jót tesz népével is, velünk is. Mi is 
boldogan vallhatjuk meg: Isten velünk is sok jót tett és tesz 

i szüntelen. így adta és adja tudtul, hogy O életünk Ura. 
Testvérem, el ne feledd, mennyi jót tesz teveled, és Isten 

• jósága indítson téged is megtérésre és szüntelen hálaadás- 
' ra).

SZERDA Tele vagyok vigasztalódással, minden nyomo- 
' rúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. 2Kor 7,4 (2 

Móz 3,7; Zsid 12,4-11; Mt 21, 1-11). A nyomorúságban 
csak panaszkodni szoktunk környezetünkben, de még Is- 

. ten előtt is. Tőle is csak azt kérjük, vegye le vállunkról a

nehéz keresztet, vagy legalább könnyítsen rajta, ahelyett, 
hogy erőt kérnénk keresztünk elhordozására. Aki Istentől 
kapott erőt, annak szíve -  miként Pálé -  tele van vigasz
talódással és csordultig való örömmel. Mert akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra van, még a nyomorúság 
is!

CSÜTÖRTÖK Mert ők maguk beszélik rólunk, milyen 
fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként térte
tek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Is
tennek szolgáljatok. IThessz 1,9 (2Kir 5,17; Ézs 49,14-21; 
Mt 21,12-17). Mi sem vagyünk mentesek a bálványimádás
tól! Első és legnagyobb bálvány ma a pénz, a Mammon. 
„Ez a legnagyobb hatalom.” „Százmilliók táncolják körül 
az aranyborjút, a disznófejű Nagyurat!” De kinek-kinek 
még számos egyéb bálványa is van: a nyugati, márkás autó, 
luxus nyaraló, az elkényeztetett gyerek, az „egyke”, akit is
tenítenek a szülők, a nagyszülők. No és az első számú 
„házibálvány:” a tévé! Míg ezek foglalják el a főhelyet szí
vünkben, otthonunkban, addig nem szolgálhatunk az éjő 
és igaz Istennek!

PÉNTEK De mivel az Isten mind e mai napig megsegí
tett, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és na
gyoknak, és semmit sem mondok azonkívül, amit Mózes és 
a próféták megjövendöltek: a Krisztusnak szenvednie kell, 
és mint aki elsőnek támadt fel a halottak közül, világossá
got fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. ApCsel
26.22- 23 (Ézs 51,4; Zsid 10,35-39; Mt 21,18-22). Pál is, 
Luther is így tett bizonyságot az értünk meghalt és feltá
madott Krisztusról. Általa, Benne segített meg minket is 
Isten mind e mai napig. Az élő Jézus a világossága népé
nek, és mindazoknak, akik hisznek Benne. Legyünk az élő 
Ú r tanúi életünk bizonyságtételével!

SZOMBAT Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnö- I 
sök neve semmivé lesz. Péld 10,7 (Mt 13,43; Jel 2,8-11; Mt I
21.23- 27). Az igaz emberek emlékezete nem csak áldott, I 
hanem időtálló is. Nevüket és emlékezetüket még az évez
redek távolsága sem feledteti, vagy homályosítja el! Ábra- 
hámtól, Mózestól mind a mai napig fénylenek ők ezen a 
földön -  és az örökkévalóságban is. (Mt 13,43). Ezzel 
szemben „a bűnösök neve semmivé lesz.”

Szerdahelyi Pál

Nem vagyok olyan...
Lk 18,11

Szeretünk véleményt mondani, 
ítélkezni. Sőt nem is egészen pon
tos ez a megfogalmazás; pontosab
ban így van: szeretünk rossz véle
ményt, negatív ítéletet mondani. 
Más tudását, képességeit, sikereit 
lehetőleg kissebbítjük, nem vesz- 
szük észre. De annál inkább hibáit, 
ügyetlenségét, bűneit, kudarcait.

Nem is vesszük észre, amikor 
vádaskodunk. Amikor aláhúzzuk: 
az illető anyagias, hiú, karrierista, 
önző, érzékeny. Mások bűnei ak
kor is „kiborítanak”, ha nem elle
nünk irányulnak.

Vegyük észre, hogy valami nagy 
lázadás van ebben. Éspedig Isten 
ellen. Ilyen embert eltűr -  sőt az il
lető boldogul, sikerei vannak. 
Megkap egy jó állást, pedig tehet
ségesebb, szakképzettebb is lett 
volna helyette.

„Én nem vagyok olyan”... Na
gyon sok változata van ennek a 
mondatnak. De a lényege, mindig 
a vád. -  És ezen el kellene gondol
kozni. Minden vádaskodás nagyon 
tetszik valakinek, akinek a neve is 
az: a Vádoló. (Jelenések 12,10.!)

O az, akinek a teremtett világ sem 
tetszett. És amikor becsapta és a 
bűn útjára vitte az embert, akkor 
meg az nem tetszett neki, hogy el
jött a Megváltó, aki golgotái áldo
zatával eltörölte a minket vádoló 
adóslevelet. Jó lenne felfedezni 
magunkban, hogy sok mindennel 
együtt a vádaskodást is eltanultuk 
a Kígyótól. Már nem is veszem ész
re, hogy a „jóízű” pletyka többnyire 
vádaskodás. És fel kellene ismerni, 
hogy minden vádaskodó monda
tunk nagyon tetszik az ördögnek. 0  
jól tudja, hogy vádaskodásból lesz a 
íiarag, a gyűlölet, és végsőfokon a 
gyilkosság és a háború.

Talán észrevetted: valakiről el 
kezdesz beszélni. Először csak 
csendesen -  de már akkor is ott a 
vád, és később már egyre indulato
sabb, és egyre keményebb lesz a 
■szíved. A farizeus is kemény szív
vel, részvétlenül mondta: „...nem 
vagyok olyan, mint a többi ember: 
rabló, gonosz, parázna, vagy mint 
ez a vámszedő is.”

„Nem vagyok olyan... ” Talán ér
zed, hogy ez a mondat kétszeresen

is hamis. Hamis a vád is, és hamis 
a mentegetőzés is. Hamis a vád, 
mert többnyire túlzás van benne! 
És mindig hamis a mentegetőzé
sünk is, mert alapjában véve soha
sem igaz, hogy én nem vagyok 
olyan...

Kínos és kellemetlen -  mégis jó, 
ha magamra ismerek végre a fari
zeus mondatában. Valamennyi
ünkben ott van az a ki nem mon
dott gondolat, hogy „én nem va
gyok olyan” -  én különb vagyok. 
Konkrétabban: különb testvér, kü
lönb férj, különb feleség, különb 
munkatárs, különb keresztyén stb. 
Jó lenne mindezt egyszer őszintén 
meglátni, aztán megváltani és egy
szer igazán megkeseredni emiatt -  
és abbahagyni!

Ide is vonatkozik Jézusnak az a 
mondata: „Eredj el, és többé ne 
vétkezzél!” Milyen jó lenne kipró
bálni és elkezdeni, hogy talán egy 
napig, vagy egy hétig másképp né
zek valakire. Nem vádaskodva, ha
nem együttérző szeretettel. Azt hi
szem valamennyien tudjuk, hogy a 
vádaskodás nem vezet sehova. Segí
teni csak a felebarát együttérző, 
szánakozó, irgalmas szívével lehet.

Gáncs Aladár

És Istent?!
Imádok enni, imádok táncolni, imá

dok utazni, sőt: imádok szerelmeskedni, 
mondta a Tévében egy 15 év körüli kis
lány.

Imádom az uramat, mondja egy asz- 
szony! Jól érezte Sztálin, ha elhihetem -  
és miért ne -  szovjet sorstársaim szemé
lyes elbeszélése alapján: „lassanként az 
egész emberiség materialistává lesz”! 
„Lassanként az egész világ kommunistá
vá lesz”?! A  világ bizony útban van efelé. 
A z ember, érezve kicsiségét, igényel ugyan 
valami, vagy valaki hatalmat, de nem a 
legfelsőbben véli megtalálni az imádat 
tárgyát, hanem magával együtt elmúló 
valamiben, vagy valakiben. Am i hiányér
zete van, nem Istenben keresi, hanem 
kéznél lévő tárgyban vagy személyben. 
Mi marad Istennnek, ha mindenből ki
marad, ha mindenből kihagyják? Város
on a peremvidék, falun a faluvég?, an
nak ellenére mintha mégis megmoz
dult volna valami bennük. És az ember 
örök elégedetlenkedő mindennel Még 
arra is vetemedik tehetetlen dühében: ha 
tehetné, már rég elpusztította volna a vi
lágot és minden benne és rajtalévőt. Nem

tudja felfogni, hogy azért még van világ 
és élet, mert annak az irányító Hatalom
nak tart még a türelme teremtményei 
számára. Legalább mi magyarázzuk meg 
az imádni szó jelentését!

Ez egyedül csak Istent illeti meg. Sze
ressenek minden szerethetőt, akár lan
gyosan, vagy forróbban, de imádni csak 
az egy igaz Istent szabad! „Én vagyok a 
te Urad, Istened”, csak ezt az egyetlen 
Én-t szabad imádni! „Itt csak egy isten 
van, Sztálin, és nincsen más és több, vég
re tanuljátok meg itt ti papok is”. „Boga 
rryet!” mondták megérkezésünkkor: Isten 
nincs! Hat és fé l év után, kezemben ma
gasra tartva a szabadulási cédulámat, 
változtak teljesen őszintévé, mert évek 
múltán mi külföldiek mégis csak „meg
fertőztük" őket sikeresen. „Sándor!: Bo
ga jeszt! Sándor, van Isten” Ha csak 
egyedül tehetnék erről bizonyságot, mint 
Péter az első pünkösdkor, akkor is ez a 
megtámadhatatlan igazság... Ember! 
edd meg a töltött csirkét, de ne imádd! 
Szeresd az embert, segítsd a rászorulót, 
dédelgesd hűséges kutyádat, de ne 
imádd, ne szomorítsd meg Teremtődet, 
életadódat, hiszen az még korunk csodá
ja, hogy késik a végítélet trombitájának

megszólaltatásával, még él a Föld és raj
ta az ember... „Imádom a papunkat”, 
még ilyen is hallatik. Mutassa meg ma
gát, letérdelünk előtte... Uram add, hogy 
imádni csak Téged imádhassalak és adj 
erőt, hogy amíg Téged imádni tudlak, 
addig szeretni tudjam mindazt és min
denkit, akiket szeretette rendeltél, még 
gyűlölőimet is!

Böröcz Sándor

Püspökválasztás
Ausztriában

Az Osztrák Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyházban püspökválasz
tásra készülnek. Dieter Knall püspök 
ez év végén nyugdíjba vonul, helyére 
választanak püspököt. Négy jelöltet ál
lítottak: Johannes Dantin professzort, 
Werner Hora bécsi szuperintendenst, 
Günther Nussgruber lelkészt és Gus
tav Reingrabner professzort. Október 
2-án választja meg közülük a zsinat 
kétharmados többséggel az új püspö
köt, aki tejjes hivatali idejéig gyakorol
ja  püspöki szolgálatát (LWI)

„TERRA SACRA” 
zarándokút a Szentföldre

Az Ökumenikus Tánulmányi Központ 
ebben az évben még egy zarándokutat 
tervez a Szentföldre, október 17-24 kö
zött. •

A zarándokút Galileában kezdődik: 
Netanya, Caesarea, római vízvezeték és 
színház, császárszobrok, Haifa, Karmel 
hegyi kolostor, Bahai szentély, Akko, 
Jazar pasa mecsetje, keresztesek föld 
alatti vára, karavánszeráj, Tábor-hegy, 
Cippori, római mozaikok, Názáret, Kána, 
Boldogmondások és Kenyérszaporítás 
hegye, Kapemaum, Tiberias a Galileai tó

partján, Yordanit, a keresztelőhely. Szál
lás egy szép kibbucban.

Utazás délre: Beth-Alfa mozaikja, 
Beth-Sheán római város, Jerikó, Qumran 
és Maesada, függővasúttal a hegyre. Für
dés a Holt-tengerben. Az e^zénus telep 
megtekintése.

Jeruzsálemben az Olajfák hegye, Mi- 
atyánk templom, Dominus flevit, 
Getsemáné kert, Nemzetek temploma, 
Mária sírja, Szent Anna templom, 
Bethesda tó, Via Dolorosa, Szentsír 
templom, Golgota, Dávid sírja, Utolsó 
vacsora terme, Dormitio (Mária elszen- 
derülésének a temploma a magyar oltár
ral), Siratófal, Szikladóm, El-Aksza me
cset, Kneszet, a Parlament, a Menóra,

Yad Vashem (a zsidó mártírok emlékhe
lye), Bethlehen a születés temploma és 
Ain Karéin, Keresztelő János szülőhelye.

Tehát minden ismertebb látnivalót 
megtekintünk. -A 95.000 Ft-os részvételi 
árban -  az esetleges árfolyamváltozástól 
függően -  minden (repülőjegy, repülőtéri 
illeték, biztosítás, kétágyas fürdőszobás 
szállás, reggel svéd asztal, este meleg va
csora, légkondicionált busszal szállítás és 
mindenhová belépés) benne van.

Jelentkezni lehet az Ökumenikus Ta
nulmányi Központban személyesen, le
vélben, vagy telefonon (1114 Bp. Bocskai 
út 15. I I I3. Tél.: 166-4790), ületve dr. Ba
jusz Ferenc ny. teológiai professzor tele
fonján: 287-3086.

KAPUNYITÁS -  AVAGY A KIZÁRÁS JO  HIRE
G a l 2 ,1 6 -2 0

I Ha egy kicsit tovább olvassa az 
ember Pál levelét, a h it szerinti enge
delmesség kifejezésre bukkan. A hit 
és az abból fakadó konzekvenciák te
hát szorosan összetartoznak az apos
tol gondolatmenetében -  a Jézus 
Krisztusba vetett hitnek következ
ményei, gyümölcsei vannak. Mind
azonáltal szét is kell választani a ket
tőt, hogy tisztán kirajzolódjék: a ka
pu  nyitva. A hit által való megigazu- 
lás gondolatának -  amelyről ilyen 
csekély teljedelemben szólni igen
csak nehéz -  egyik középponti as
pektusát fejezi ki a nyitott kapu ké
pe. A bűnbánó latornak a megfeszí
tett Megváltó aznapi paradicsomi be- 
bocsáttatást ígért. (Mechanikus 
szentírás-értelmezőknek feltűnt-e 
vajon, hogy Jézus harmadnapi feltá
madásáig a halálban volt, ugyanakkor 
a megtérő latorral a paradicsomban 
is?) Bármit tett is korábban, a meg
térő ember előtt nyitva a kapu Isten
hez. Nem kell kiérdemelni, nem kell 
megvásárolni a megigazulás lehető
ségét, mert közkincs.

Amolyan útszélen heverő köz
kincs. A köz jó része megveti. Meg
veti, és ezzel megveti az alapját an
nak is, hogy a következő nemzedé
kek már ne is igen tudjanak erről a 
közkincsről. Vallásos emberek szép 
számú csapata sem sáfárkodik ezzel 
a közkinccsel. Gondoljunk csak Pál 
h it szerinti engedelmesség kifejezésé
re! Az elfogadáson kívül -  ami, te
gyük hozzá, bizonyos lelki és szellemi 
diszpozíciók esetén igen nagy erőfe
szítést, heves küzdelmet is követel
het az embertől -  nincs előzetes csele- 
kedetvonzata az Isten előtti megiga- 
zulásnak. Utólagos cselekedetvonzata 
azonban van. Az ígéret beteljesedé
se. A lehetőség megvalósulása. Hány 
és hány ember ül a templomok pad
jaiban, akik a megigazulásnak csak 
az egyik oldalát látják, pöffeteg ön
igazul tságban takargatják maguk 
előtt is, mások előtt is a megigazulás 
féloldalasságának hamisságával a 
másik oldal és a teljes kép igazságát.
A megszentelődés, az utólagos csele- 
kedetvonzat igazságát. A közkinccsel 
sajnos a köz jó része nem él. A fenn
maradók nem kis része meg visszaél.

A hitből való megigazulás tanát 
száraznak, életidegennek érezheti az 
ember. Egészen addig, amíg el nem 
kezd gondolkodni rajta, s meg nem 
örül a nyitott kapu jó hírének. An
nak, hogy nincs előzetes csele

kedetvonzata a megtisztulásnak, az 
adósságok örök és teljes rendezésé
nek, a hiányok örök és teljes pótlásá
nak. A megigazulás ennek az örökké
valóságban való megtörténte. Az örök
kévaló előtt való megtörténte. A  meg
szentelődés pedig ennek a térben és 
időben zajló életben, lépésről lépésre 
való megtörténte. Valóra válása. Szá
raz, életidegen? Éppen ellenkezőleg! 
Maga az élet. Nem véletlenül mond
ta Jézus: „Én vagyok az út, az igazság 
és az élet.” Lehet nem élni vele. Le
het visszaélni vele. És lehet élni vele.

A kétféle élet, minőségét és felté
teleit tekintve más: a megigazulás és 
megszentelődés, a nem  kell, de lehet 
és a meglesz transzcendens törvénye 
helyett, amely lehetővé tesz, élhet az 
ember a kell, de nem  lehet és a nem  
lesz m eg földi törvénye szerint is, 
amely lehetetlenné tesz. Tegyük azon
ban hozzá, sokszor az él a lehetővé 
tevő transzcendens törvény szerint, 
aki csendben keres, szeret, megbo
csát, és nem az, aki hivatkozik ugyan 
vallásos értékekre, de nem hagyatko
zik. Jézus emlegetése nem jelenti az 
ő segítségül hívását, és nem azonos 
az ő követésével.

Mit mondott Pál? M ert én meghal
tam  a törvény által a törvénynek, hogy 
Istennek éljek. Krisztussal együtt én is 
keresztre vagyok feszítve: többé tehát 
nem  élek, hanem  Krisztus él bennem; 
azt az életet pedig am it m ost testben 
élek, az Isten Fiában való hitben élem, 
aki szeretett engem, és önm agát adta 
értem. Meg nem halás és meghalás, 
meghalás és meg nem halás feltétele
zik egymást, míg a kétféle élet kizár
ja (még a visszaélők esetében is, a fe
lemásság és visszásság ugyanis nem
csak kifelé taszító, hanem befelé is, 
így elkerülhetetlenül a hasadás irá
nyába visz). Jézus egy fontos kije
lentése és Pál iménti szavai kölcsö
nösen megvilágítják egymást: A k i 
m egtalálja életét, az elveszti azt, aki 
pedig elveszti életét énértem, az m eg
találja azt.

Zay Balázs

IMÁDKOZZUNK!
Köszönjük, Istenünk, hogy nyitva 

elő ttünk a Hozzád vezető út! Kö
szönjük, hogy a m egigazulásnak 
nincs előzetes, de van utólagos csele
kedetvonzata, s így nyitva előttünk 
az ú t magunkhoz és felebarátaink
hoz is. Amen.

HAZAI ES
MEGHÍVÓ

október 2-án, hétfőn 18 órakor 
a Deák téri templomban

BRAHMS:
EIN DEUTSCHES REQUIEM 

közreműködnek:
Szilfay Márta -  szoprán 

Berczelly István -  basszus 
A HEIDELBERGI 

EGYETEMI KÓRUST 
és a

MAGYAR SZIMFONIKUS 
ZENEKART 

PETER SCHUMAN 
vezényli.

A belépés díjtalan.

A GYŐRI ÉS BÖRCSI SZERETET- 
HÁZ valamint a DIAKONISSZA ANYA
HÁZ Baráti Körének csendesnapját ok
tóber 7-én szombaton tartják a győri sze- 
retetházban. A program reggel fél 10-kor 
kezdődik és kb. 4 óráig tart. Téma: A 
megnyesett fa kivirágzik. Előadó: dr. 
Nagy Gyula ny. püspök. A közös ebédre 
október 3-ig lehet jelentkezni.

VECSÉS
Evangélizáció lesz a gyülekezetben 

október 5-6-7. napjain esténként 6 órai 
kezdéssel az evangélikus templomban, 
Isten igazsága üdvözít címmel. Igét hir
det: Solymár Péter csömöri lelkész.

Október 8-án, vasárnap‘du. 3 órakor 
kezdődő Gyülekezeti Nap szeretetven- 
dégségén folytatódik az evangélizáció, 
ahol Detre János esperes megáldja a be
lülről felújított templomot. Minden ér
deklődőt szeretettel várnak mindkét 
alkalomra.

PILIS
A gyülekezet megválasztott két új 

lelkészét: Brebovszky Jánost és Bre- 
bovszkyné Pintér Mártát október 1-jén 
du. 3 órakor iktatja be hivatalába Detre 
János esperes. Minden érdeklődőt sze
retettel várnak.

Orgonazenés istentisztelet lesz a 
Kispesti templomban 

október 1-jén du. 5 órakor. 
Orgonái: Gáncs Aladár 
orgonaművész-lelkész 

énekel: a helyi énekkar.
Ezen a napon emlékezünk meg arról, 
hogy 100 éve hangzott el Kispesten 

az első evangélikus igehirdetés.

GYŐR-NÁDORVÁROS 
A lelkészi hivatal telefonszáma ismét 

változott. A  helyes szám: (96) 439-381.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén október 8-án, vasárnap du. 
4 órakor a zuglói református templom 
melletti imateremben (XIV Limanova tér 
11.) Cserepka János baptista lelkész és 
orvosnő felesége hétéves bolíviai missziói 
munkájának ismertetését diaképekkel 
mutatja be.

A Magyar Börtönpasztorációs Társa
ság imatémája októberl-jén: Imád
kozzunk a családokért, hogy szeretetben 
elmélyülve, szeretetben neveljék gyer
mekeiket.

A MAGYAR PROTESTÁNS KÖZ- 
MŰVELŐDÉSI EGYESÜLETBEN 
október 3-án kedden du. 5 órakor Soós 
István történész, a Történettudományi 
Intézet munkatársa tart előadást „A ma
gyarországi cigányság múltja és jelene” 
címmel. (VIII. Múzeum u. 17. OMIKK- 
klub.)

■ próhirdetés

Nyugdíjas tanítónő vállal napközis állást 
vagy családnál gyermekfelügyeletet.

A Ferenc krt.-nál 62 m^-es két szobás er- 
kélyes telefonos IV em. lakás tehermentesen 
eladó. Pest környéki csere is érdekel. Érdek
lődni telefonon: 226-8137.

Telefonos, földszinti, zöldövezeti 46 m!-es

A Deák téri Evangélikus Gimnázium felvételt hirdet nyolcosztályos és négy- 
osztályos tagozatára az 1996/97-es tanévre, olyan jelenleg 4. ületve 8. osztályos 
budapesti és a főváros közvetlen közelében lakó evangélikus tanulók számára, 
akiknek mind magatartásuk és szorgalmuk, mind tanulmányi eredményük jó. 
Internátusi elhelyezést tudunk biztosítani. Jelentkezési lapok a budapesti és Pest 
megyei evangélikus lelkészi hivatalokban és a gimnáziumban szerezhetők be.

A jelentkezés határideje 1995. november 3. A jelentkezési lapokat kéijük a 
gimnázium címére küldeni vagy személyesen leadni: 1052 Budapest Sütő utca 1.
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„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán, október 2-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
koráljsmertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 
szeptember 30. szombat: Az élet ritmu
sa -"rádiós h ittan" ' 

október 1. vasárnap: A hónap igéje -  
Gémes István

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

lakás eladó. Tfelefon: 177-4320, szombat, va
sárnap kivételével, 14-19 óráig.
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takarékos (70 W/padfolyóméter) svájci fűtő- 
fólia-rendszer. Műemlék templomokban is 
alkalmazható. Az utólagos beszerelés is ron
gálásmentesen történik. A  fóliára 10 év ga
ranciát vállalunk. Azonnali szerelés.

Érdeklődésre rövid ismertetőt és referen
cialistát küldünk. H ÉRÓ KFT 1134 Bp. Kas
sák L. u. 78.140-892 06/30/316-264”
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Azok között, akikkel együtt élsz,
____________ te vagy a tóba dobott kő.

Szavaddal és példáddal te csinálod 
az első kőhullámot, ez pedig a másikat 
és ismét másikat, mindig szélesebbet 

Érted most már hivatásod 
nagyságát 

Josemaria Escrivá
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A TARTALOMBÓL
HATVAN ÉV HATVANBAN

GYÜLEKEZET A LELKI-TESTI EGÉSZSÉG 
SZOLGÁLATÁBAN

FŐHAJTÁS VÉRTANÚINK 
EMLÉKE ELŐTT

VIGYÁZZÁTOK AZ EGYHÁZ HAJÓJÁRA!
Beiktatták a Győr-Soproni Egyházmegye elnökségét

Az egyházmegyei közgyűlés elnöksége: Szabó György egy
házmegyei felügyelő, Farkasházi Ferenc kerületi felügyelő, 
Szebik Imre püspök, Jankovits Béla esperes

Hiányaink és veszteségeink
I. rész

A keresztyén ember hitéből fa
kadó feladata, hogy kritikus szel
lemmel figyelje és vizsgálja életé
nek és korának különböző, szem
beötlő torz jelenségeit. Ez az alap
állás magában foglalja azt az ön- 
eszmélést, amivel tisztázza önma
ga és kortársai számára a megha
tározó korszellemet. Látva korunk 
minden szinten tapasztalható el
idegenedését, a keresztyén ember
nek is feladata a kutató vizsgáló
dás, mi lehet az oka azoknak a tor- 

t zult jelenségeknek, melyek állan
dósult formában vesznek körül 
bennünket. Megrendítően sok az 
összeomlott életű, megbomlott 
idegzetű, kiüresedett lelkű ember, 
s kortársaink ezekben az élethely
zetekben nagyon sokszor hamis, 
sehova sem vezető kiutat találnak 
maguknak. Unalmas közhely dro
gokra, alkoholizmusra, bűnözésre 
hivatkozni, hiszen ezek köztudot
tak, a statisztika bizonyító erejére 
sincsen szükség ahhoz, hogy iga
zoljuk ezek miatti aggodalmunkat. 
Fájdalmas divat ma arról beszélni, 
hogy a modem magyar ember ket
tős válságban szenved: egyrészt 
könnyen felismerhető az a gazda
sági válság, ami egészen hétközna
pi szinten érinti a megélhetésün
ket, másrészt letagadhatatlan a 
feltűnő méretű erkölcsi válság is. 
Vajon melyik az elsődleges és me
lyik a következmény?

Minden felelős hívő és gondol
kodó em bert foglalkoztatja az 
okok kérdése! Mi lehet az oka 
mindannak, aminek terhétől so
kan szenvednek és kiutat keres
nek? Semmiképpen sem gondo
lom azt, hogy megtaláltam az oko
kat, amelyek felelősek ezekért a 
torz jelenségekért, de bizonyos 
észrevételeimet mégis szeretném 
közreadni a közös gondolkodás ér
dekében. Nem állítom azt, hogy 
tévedhetetlenül ráleltem az összes 
meghatározó okra, de mégis felfe
dezni vélek valamit, amely arra 
serkent, hogy hangosan kimond
jam, vagy olvashatóan leírjam, 
amire kutakodásom közben jutot
tam. Ebben a néhány, részleteiben 
előadandó okokban látom a dolgok 
mozgatórugóját, s meggyőződé
sem, ha ebben az összefüggésben 
közösen felfedezünk valamit, nem 
jelentéktelen mértékben járulha
tunk hozzá dolgaink tisztázásához. 
Már azt is eredménynek tartom, 
hogy közös gondolkodásra ösztöké
lek, s esetleg gondolkodni kívánó 
partnereket megszólalásra bírok.

Az okokat vizsgálva, hat olyan 
hiányra figyeltem fel, amelyek 
hozzájárulnak korunk szellemi krí
ziséhez. Ezekről a pontokról sze
retnék az elkövetkezőkben szólni. 
Modemnek mondott világunkban 
a következő hat hiánycikket, mint 
korunk kiüresedésének okait, vé

lek felfedezni: 1. baj van a világ
képpel, a 2. az emberképpel, 3. az 
istenképpel, 4. a múltképpel, 5. a 
jövőképpel, és 6. az értelemkép
pel. Vagyis azt állítom, hogy ko
runk emberének nincsen adekvát, 
azaz megfelelő, a kor technikai 
színvonalának megfelelő ember
képe, világképe, istenképe, múlt
képe, jövőképe, értelemképe. Ter
mészetesen valamilyen van, de az 
nem felel meg a saját színvonalá
nak sem, éppen ezért nem tud 
megfelelő módon eligazodni a vi
lág és élete dolgaiban. Szükséges
nek érzem hangsúlyozni, hogy tisz
telettel adózom a kivételeknek, s 
azoknak, akik megélt, átélt hitük
ben olyan koordinátarendszerhez 
jutottak, amelynek segítségével el
igazodnak a nagyon is bonyolult 
világunkban, de kortársaink több
ségének az említett képei zavaro
sak, hiányosak. Nemrégi vitáim 
egyike juthat eszembe. Olvasott, 
tájékozott egyetemista hevesen vi
tatkozva tagadta az örök élet és a 
feltámadás lehetőségét, mert -  így 
mondta ő -  nem tudja elképzelni 
azt, hogy hol fog majd elférni az a 
rengeteg ember a földön, ha a ha
lálból mindenki feltámadva, örök 
életet kaphatna.

A címben nemcsak hiányokról, 
hanem veszteségekről is szó van, 
vagyis jelzett hiányaink következ
tében meghatározható vesztesé
gek érik a mai embert, éppen ezért 
szükséges szembenézni a hiánya
inkkal, hogy kiküszöbölhetőek le
gyenek a veszteségeink. Vajon ki
küszöbölhetőek a veszteségeink? 
Ha kiküszöbölhetőek a hiányaink, 
akkor az azokból eredő vesztesé
geinkkel szemben is jó reménység
gel lehetünk. Állításom szerint 
konkrét hiányaink konkrét veszte
ségeket kreálnak, de mindezen 
veszteségeinket egyetlen pontra 
koncentrálva is megfogalmazhat
juk: bizalmi válság, azaz a hit vál
sága, azaz a hinni nem tudás kép
telensége szakad ránk. Olyan gyü
lekezetben szolgálok, ahol évente, 
sőt havonta gyakorta kell ravatalo
zóban, koporsó vagy urna mellett 
megszólalnunk. Mindig tompa, fá
jó döbbenettel tapasztalom, hogy 
nagyon sok esetben mintha üresen 
hullanának vissza szavaink, a hir
detett ige, az evangéliumi üzenet, 
hogy a halállal nincs vége az élet
nek, mert van egy irgalmas Iste
nünk, akik megbocsátó szeretettel 
fordul a halálörvényben, gyászban 
fuldokló felé és Jézus Krisztusban 
megbocsátó szeretettel akar fo
gadni minket. Amikor évente csak 
maximum 20-30 alkalommal áll
tam koporsó vagy urna mellé, ak
kor még nem éreztem ennyire en
nek a terhét. Természetesen nem
csak a temetési alkalmak látszóla
gos eredménytelensége nehezedik

rám, de a majdnem hasonló számú 
keresztelések későbbi következ
ményei is. Közismert panasz a 
megkereszteltek és a konfirmálók 
létszáma közti feltűnő különbség. 
Miért ez a gyakori visszhangtalan- 
ság? Isten színe előtti hálával állok 
meg azokra gondolva, akikben 
mégis csak hatást váltott ki a hir
detett ige, s akiknél nem a min
dent semmibe elnyelő antilélek 
győzedelmeskedett. Ám ennek el
lenére nem mehetünk el közöm
bösen ezen kérdések, rejtélyek 
mellett, éppen azok nem tehetik 
ezt, akik felelősséget éreznek az 
embertársaikért, s köztük is főleg a 
majdnem semmiféle értékrend- 
szerrel nem rendelkező, vakon ta
pogatózó fiatalokért. Pál apostol 
már régen meggyőzött arról, hogy 
vitatkozva, érvelve, meggyőző erő
vel kell megszólalnunk, bár nem 
azért, mintha pusztán tőlünk függ
ne a hirdetett ige hatása. Mégis 
szükséges átgondolnunk azokat a 
„korszerű” akadályokat is, melyek 
sokszor útjában állnak a hitnek.

Hiányaink és veszteségeink -  
ezzel a címmel szeretnénk a követ
kezőkben körbejárni a felvetett 
kérdéseket. Különösen az oktatá
sunkban kell ezeket a kérdéseket 
becsületesen és következetesen 
megvizsgálni, mivel ott a jövendő 
generáció szellemi-lelki arculatá
nak formálásáról van szó. Bár nem 
szűkíthető le mindez az oktatásra, 
mindannyiónknak szükséges át
gondolnunk a saját világképünket, 
emberképünket, istenképünket, a 
múltról, jövőről, az élet értelméről 
alkotott képünket.

Ribár János

Kajárpéc sokak számára ismeretlen község Győr közelében. Mostantól 
fogva azonban egyházunkban egyre gyakrabban fogjuk emlegetni és odafi
gyelni. Egyik legnagyobb és legerősebb egyházmegye választott új vezetőséget 
és az esperest székhely került ebbe a községbe. Eddig -  három cikluson ke
resztül -  Bárány Gyula győri lelkész viselte ezt a nem könnyű tisztet és vé
gezte a szolgálatot. Egészségi állapotára való tekintettel nem vállalta tovább, 
átadta fiatalabb szolgatársnak. Lapunk pünkösdi számában közöltünk be
szélgetést a búcsúzó esperessel

Az egyházmegye gyülekezetei 
Jankovits Béla kajárpéci lelkészt 
választották esperesnek és Szabó 
György építészmérnököt egyház- 
megyei felügyelőnek. Szeptember
9-én ezért gyűltek össze az egyház
megyéből és természetesen a helyi 
gyülekezetből sokan, hogy tanúi 
legyenek a beiktatásnak és imád
kozva indítsák el útjukra a vezető
ket.

Szebik Imre püspök végezte a 
szertartást, az oltárnál Lackner 
Pál győri és Kardos József téti lel
kész volt segítője. A beiktató ige
hirdetés textusa lKor 3,9-15 ver
sei voltak.

Az egyházat sokszor mutatják 
be hajó képében. Ezt a hajót sok
szor ítélték pusztulásra, mégis él 
az egyház, mert Isten akaija, hogy 
hirdettessék az evangélium. Erre a 
hajóra vigyáznak mostantól itt es
peres és felügyelő. Azzal a meg
győződéssel, hogy csak ebben a ha
jóban van menekedésünk.

Isten munkatársai vagyunk! -  ez 
kitüntetés, küldetés és kiváltság 
együtt. A  vezetők magasabb szint
ről nézhetik egész egyházunk, 
egész keresztyénségünk és egész 
népünk dolgát. Távlatokat nézhet
nek. Isten házanépe, családja is va
gyunk! Ebben a családban kell lel
kesíteni és szervezni, mert csak lo
bogó lánggal lehet melegíteni, épí
teni. Isten szántóföldje is vagyunk! 
Ebbe a szántóföldbe kell vetni, 
hogy jó termés, jó kenyér legyen, 
amely életre táplál. Gyomlálni is 
kell, irtani a gazt, így építve és 
gyomlálva kell folytatni szolgálato
tokat e mai világban -  fejezte be 
igehirdetését a püspök.

Eskütétel és a lelkészek konfir
máló éneke és áldása után közgyű
léssel folytatódott az iktatás.

Szabó György felügyelő nyitotta 
meg a közgyűlést, majd rövid be
köszöntő beszédében mondott kö
szönetét a bizalomért, amely meg
választásában mutatkozott meg. 
Elnöktársával együtt törekedni fog 
a jobbításra, a közösség erősítésé
re, hogy számban is, hitben is,

anyagilag is erősödjenek a gyüle
kezetek. Jó példával szeretne 
elöljámi a gyülekezetekben.

Jankovits Béla esperesi, szék
foglalóját is köszönetmondással 
kezdte. A sok elvárás feszültséget 
és ijedtséget is jelent, de Isten igé
jével erősíti magát: „Légy bátor és 
erős... ” (Józs 1,6) és „Elég néked az 
én kegyelmem... (2Kor 12,9). Ten
nivalóit sorolta fel ezután, melyek 
irányítani fogják szolgálatát.

Munkálni kell a megmaradást és 
megerősödést. Ezért van szükség 
életújulásra, új pünkösdre gyüle
kezeteinkben. A közösséget, test
vériességet, a fraternitást szeretné 
erősíteni, hogy egymást jobban 
tudjuk elfogadni, elhordozni. Jó 
csapatot kell kialakítani, munka
társakat gyűjteni, olyan embere
ket, akik karizmájukat készek 
hasznosítani a közösség érdeké
ben. Külön foglalkozott a pedagó
gusokkal, a velük való összefogást 
igen fontosnak és gyümölcsözőnek 
tartja. Általában hitvalló életre és 
erkölcsös életre kell nevelnünk és 
magunknak is példaképnek kell 
lennünk, elsősorban nekünk, lel
készeknek.

Méltatta elődje munkáját -  sze
retetteljes szavakkal emlékezett 
Bárány Gyula esperesi szolgálatá
ra, kiemelve, hogy 18 éven át böl
csességgel vezetett és építette a 
gyülekezetek életét. Megemléke
zett még két elődjéről, Bors Mihály 
és Károli István lelkészekről is.

A  köszöntések sorában dr. 
Pápay Lajos katolikus megyéspüs
pök a két egyház közötti „arany- 
híd” építésére buzdított. Közösen 
tegyünk bizonyságot arról, hogy 
nincs más, csak Jézus Krisztus az 
Ú r és benne van közösségünk 
alapja.

Szebik Imre püspök köszöntésé
ben először az elődök: Bárány 
Gyula esperes és Pócza Gyula fel
ügyelő hűséges szolgálatára emlé
kezett és azt köszönte meg. Bá
rány Gyulát úgy említette, mint aki 
gyülekezeteket építő szolgálatot 
végzett egy nagyon nehéz korszak

ban. Megemlítette még, hogy ép
pen Kajárpéc szülötte volt az a Né
met Károly lébényi esperes, aki 30 
éven át vezette az egyházmegyét, 
tudós teológus és bölcs vezető volt
-  egy ideig az egyházkerület 
püspökhelyettese is. A másik 
Weltler Rezső esperes volt, aki a ne
héz időkben diplomata bölcsessé
gével kormányozta egyházmegyé
jét, őrködött az egyház hajója fe
lett.

Most pedig az egyházépítő szol
gálatot egy olyan lelkész vállalja el
-  Jankovits Béla, -  aki 49 éves és 
hatgyermekes család feje és jó bi
zonysága van eddigi munkája alap
ján. Azt kívánta, hogy Szabó 
György felügyelővel együtt bátran 
menjenek előre az úton. Van jö
vőnk, új intézményeink, kell a tö
rődés, a fáradozás. A szolgálat út
ján ígérte a püspök szolgálatának 
segítését is.

Számos üdvözlés hangzott még 
el. Farkasházi Ferenc, az egyházke
rület felügyelője, alázatos, odaadó 
munkára biztatott. Lábossá Lajos 
püspökhelyettes frissességet, új 
gondolatokat, építő munkát és kü
lönös figyelmet a gyermek- és ifjú
sági munkára, kívánt. Felolvasták 
Bárány Gyula esperes levelét is, 
mert betegsége megakadályozta a 
személyes részvételben. A gyüle
kezetek és lelkészek nevében 
Lackner Pál győri lelkész szólt. 
Lackner Aladár ny. esperes a szü
lőföld -  Tolna m egye'- nevében 
szólott. Kedves hangon köszöntött 
a szülőfalu -  Sárszentlőrinc -  ne
vében Farkas Julianna. A helyi 
gyülekezet felügyelője, Mózes Mik
lós és a lovászpatonai gyülekezet 
gondnoka, Vadas Árpád, a reformá
tus egyházmegye nevében Mátyás 
Lajos esperes, a fiatalok nevében 
ifi. Magassy Sándor üdvözölte az el
nökséget. Felszólalt még a köszö
net hangján Pócza Gyula volt fel
ügyelő is és id. Magassy Sándor ny. 
lelkész baráti köszöntést mondott.

A közgyűlés kiegészítette az 
egyházmegye tisztikarát, megvá
lasztva a főjegyzőket és jegyzőket, 
valamint presbitereket iktatott be. 
Főjegyző lett Lackner Pál győri 
lelkész és Kebelei Ferenc, jegyző 
lett Kiss Miklós magyaróvári lel
kész és Gülch Csaba. A z eskütéte
lek után a közgyűlés befejeztével 
szeretetvendégségen ünnepelt to
vább a nagy számú gyülekezet.

tszm

A Budapest-fasori evangélikus 
templom felszentelésének 

90. évfordulója alkalmából 
ünnepi istentisztelet lesz 

október 8-án, 
vasárnap de. 11 órakor.

Igét hirdet 
dr. Harmati Béla 

püspök.
Az istentiszteletet ünnepi köz
gyűlés követi. Minden érdek

lődőt szeretettel várnak.

A Székesfehérvári 
Evangélikus Gyülekezet új 

Gyülekezeti Házát 
október 8-án, 

vasárnap du. 4 órakor 
szenteli fel 

Szebik Imre 
püspök

Szeretettel várják erre az ün
nepre a gyülekezetek tagjait. 

Cím: Székesfehérvár, 
Szekfu Gy. u. 1.

NEGYEDIK HÍRADÁS

E v a n g é l i z á c i ó  a  r e f o r m á c i ó  i d e j é n

A ZSINAT 18. ÜLÉSSZAKÁNAK PROGRAMTERVEZETE
A zsinat 18. ülésszaka 1995. október 13-án pénteken 10 órakor 

kezdődik és terv szerint 1995. október 15-én vasárnap 16 órakor 
fejeződik be.

Kitűzött témái:
1. „Az egyházkerületről” szóló törvény részletes vitája
2. „Az egyház területi beosztása” törvény előzetes vitája
3. „Az egyház kapcsolatai” törvény általános vittya
4. „Az egyházi jogalkotásról” szóló törvény általános vitája
5. ,A  gyűjteményi törvény” részletes vitája
A napirend végleges formáját a zsinat szavazata határozza meg.

Nem volt tudatos a két időpont 
egymáshoz közelítése. Nem akar
tuk azt, hogy a reformáció ünnep
lése és a protestáns napok prog
ramsorozata összekapcsolódjék az 
evangélizációs hétvegével. Ellen
kezőleg. Inkább kisebb aggodal
mat váltott ki az, hogy vajon a két 
ünnep nem oltja-e ki egymást. Va
jon nem csupán a protestáns na
pok „kötelező” szervezésének 
gondolja-e majd valaki evangélizá
ciós hétvégénket Nagytarcsán?

Azóta újra és újra összekapcso
lódik bennem a két ünnep. Ä re
formáció és az evangélizáció ünne
pe. Az egyik visszatekint. Régi ese
mények, arcok, mondatok. Patinás 
tartása megszilárdult eszmék. A 
másikban csupa tűz, reménység, 
éledés. De aki ünnepelte már 
mind a kettőt, a reformációt és az 
evangélizációt, de úgy igazán, az 
tudja, hogy ez a kettő nem olthatja 
ki egymást soha. Ha mind a kettő 
igazi.

Lehet persze korcsosítani ünne
peket is. Éltünk már át reformáci
ót csupán történelmi emlékezés
ként, amikor az új és új reformá
cióról hallgatott minden. Éltünk 
már át erőlködős evangélizációs 
alkalmat hideg igékkel, néma lé
lekkel. De az igazi ünneplés, az 
igen...

Akkor Luther és a többiek sza
ván keresztül iratokban, igehirde
tésekben, levelekben az Ige szólal 
meg, forrósítva szíveinket. Akkor 
az evangélizáció mai ünnepnapjai 
kitárják a jövőnket, életet adnak, 
föltámasztanak. Ez az igazi ün
neplés. Akkor a kettő hihetetle
nül közeledik egymáshoz. Akkor 
a Lélek ünnepévé válhat mindket
tő.,

így megyünk október 21-22-én 
Nagytarcsára. Nem reformációi 
ünnepre ugyan, de reformálódásra 
vágyva.

Koczor Tamás
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Milyen érdekes!
Egy hang önmagában szinte semmi: 
nyögés, sikoly, vagy még ennyi sem.
De a hangok egymás után rehdezve 
szavalattá, dallá, panasszá, beszéddé lesznek.

Istenem, köszönöm a beszédet!
Köszönöm, hogy emberek beszélgethetnek, 
és köszönöm, hogy Veled is beszélhetünk!
De kérlek segíts, hogy hallgatni is tudjunk. 
Tudjuk meghallgatni társainkat, 
és tudjuk meghallani a Te hangodat is.

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

A b ú c sú
Két óra untig elég a búcsúi forgatagból, véli anya, 

és hazamegy. Apa ugyan túl hangosnak találja a tér
zenét, de a hársfák alatt üldögélve, megiszik még egy 
korsó sört. Morog, mert Olivér megint egy kis „apró
ért” könyörög, de ami igaz, az igaz, búcsú csak egy
szer van egy évben.

Olivérnek sok aprópénzre van szüksége ezen a na
pon: a körhintára, az óriásperecre, a pónikra, még 
egyszer óriásperecre, az autóversenyre, és végül a cél
lövöldére. Lövés közben sok gyerek bámulja Olivért, 
és ez tetszik neki. Lő egy kék rózsát és odaajándékoz
za a kis Hédinek. Egy piros-fehér csíkos mentőövet 
Palinak lő, arra az esetre, ha elfelejtene úszni. A lá
nyok vihognak, Pali pedig nagyot sóhajt, mert bizony 
célbalövésben Olivér sokkal jobb nála. Olivér szeret
ne még egy medvét lőni. De az utolsó lövésért egy 
mézeskalács szívet kap a céllövöldéstől. Hosszú zsinó
ron akasztja Olivér nyakába és gratulál: „Remek cél
lövő vagy!”

Olivér csalódott. Egy medvének, még ha rózsaszín 
bársonyból is, jobban örült volna. Lányok állják körül, 
és a szívet csodálják. A mézeskalács igen nagy, a szé
lét világoskék cukormáz díszíti, marcipánrózsákkal 
tűzdelve. Belsejére szintén cukormázzal írva ez áll: 
„Tied vagyok!”

„Nagyon szép!” mondja Martina.
„Olyan elajándékozni való!” véli Erzsi.
„Az embernek nevethetnékje támad tőle”, mondja 

Szabina.
Ha nem lenne rajta a felirat, máris elajándékoz

nám, gondolja Olivér, de így... Egyszerre elege lett 
egy mézeskaláccsal a nyakában álldogálni. „Három 
ófa a búcsúból untig elég!” morogja, és elrohan. Hol 
yan.pgy csöndes hely elgondolkodni és megemészteni 
a pereceket? Olivér a templomba megy, és leül egy 
padra. Már egész messziről hallja a térzenét.

„Itt vagyok, Jóisten.” Csendben várja, hogy Isten 
válaszol-e.

„Kedves Olivér”, mondja a Jóisten.
„Kedves -  nem tudom”, dünnyög Olivér, és az el

múlt órák eseményeire gondol. Történt néhány do
log, ami, ha jól meggondolja, egyáltalán nem tetszik 
neki. Tónit, aki nem akart menni, felkényszerítette a 
körhintára, mondván: „Ne légy mulya, ez olyan jópo
fa dolog”. Aztán Tóni rosszul lett. Sírt és azt mondta 
Olivérnek: „Csak mert nagyobb vagy, azt hiszed, min
denre rákényszeríthetsz...!” Ekkor Olivér szúró fáj
dalmat érzett a mellkasában.

„Undokság volt részemről” mondja Olivér, „csak 
akkor nem gondoltam át. Csak dühös voltam, hogy 
annyira ellenkezik...”

„Kedves Olivér”, mondja Isten.
„Figyelj”, mondja Olivér. „A Jancsi szívesen jött 

volna velem az autóversenyen, de én úgy tettem, 
mintha nem venném észre. Sokkal szívesebben me
gyek egyedül...”

„Olivér, én szeretlek”, mondja Isten.
„így is?”
„így is!”
„Ma nem különösen szeretem magamat”, mondja 

Olivér.
„Végül ott a mézeskalács. Nem tudtam, mit tegyek. 

Furcsa, buta érzés volt... Na találd ki, ki szerette vol
na, ha neki adom a szívet!”

„A Martina, az Erzsi és Szabina”, feleli Isten. 
„Micsoda? A Szabina is? Azt észre sem vettem...” 
Olivér felemeli a szívet, és leakasztja nyakából a 

zsinórt.
„Nem tudom, mi legyen vele. Szeretnéd, hogy ne

ked adjam? Itt hagyom neked, Jóisten. Valahova oda
akasztom egy sötét helyre.”

„Talán hátul a zászlótartóra”, mondja a Jóisten. 
„És ha egyszer rájössz, hogy kinek szeretnéd odaaján
dékozni, eljöhetsz, és elviheted.”

Humorzsák
A  gyerekek az óvodában a különböző köszöntésfor

mákat tanulják.
-  Jó napot kívánok!
-  Kellemes ünnepeket"
-  Boldog Új Esztendőt!
Palika mondja a legérdekesebbet:
-  Szerencsés mennybemenetelt kívánok!

*

Panni és Katica még nem járnak hittanra, de szívesen 
lapozgatják bátyjuk hittankönyvét.

-  Nézd csak ezen a képen a kis Jézus látható édes
anyjával, Máriával -  mondja Katica.

-  De hol van Jézus apukája?
A  kislány elgondolkodik majd kivágja:
-  Biztos ő  csinálta a felvételt.

*

Sűrűn hull a zápor. A  kis Mari fel-alá sétálgat, az új 
esernyőjét próbálja ki. Hirtelen nagyot villámlik

A  kislány lelkendezve fu t haza és meséli:
-  A  Jóisten is látott az új esernyőmmel, sőt le is fény

képezte!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyünk, Petőfi u. 359.

f i a t a l o k n a k  

L e lk é s z k é p z é s  é s  te o ló g ia i  tu d o m á n y
szabad elmarasztalni őket, hiszenSokak előtt ismert, hogy a teoló

giai képzés során a lelkészjelöltek 
egyfajta „tűzkeresztségen” esnek 
át. A teológiai tanulmányok meg
változtatják az ember viszonyát a 
világhoz: tények és összefüggések, 
érvek és ellenérvek, végsőkig el
vont és égetően gyakorlati kérdé
sek ezrei kuszálják össze a teoló
gus gondolatait; a világ a maga bo
nyolult teljességével, de ugyanak
kor bűnös nyomorúságával néha 
már elviselhetetlenül kényszerít 
minket arra, hogy szembenézzünk 
vele. Hasonlóan a bibliai tudomá
nyok is átformálják a Szentíráshoz 
való viszonyunkat. A héber és gö
rög nyelv, a tudományos kutatások 
eredményei vagy akár a bibliama
gyarázatok tanulmányozása köz
ben addig lezárt kapuk nyílnak ki: 
soha nem várt párhuzamok és el
lentmondások, bizonyítások és cá
folatok között kell nap mint nap 
válogatnunk. Miközben megindí- 
tóan szép nyelven szól hozzánk Is
ten igéje, és az egy-egy ige fölötti 
meghatottság könnyet csalogat a 
szemünkbe, a másik percben már 
azon kell bosszankodnunk, hogy 
egy új elmélet darabokra szed egy- 
egy történetet, új, sokszor a meg- 
előzőeknek teljesen ellentmondó 
téziseket állít fel; az addig egysé
gesnek tűnő szöveget rétegekre és 
forrásokra bontja, így radikálisan 
új megvilágításba helyezi azt.

A teológiai munkához sokféle
képpen lehet viszonyulni. Van, aki 
-  miután kilábalt a kezdeti megle
pődésből -  nekilát, hogy minél 
többet tudjon magába szívni ebből 
a tömérdek és átláthatatlan isme
rethalmazból. Van, aki a kezdeti 
megbotránkozás után úgy dönt, 
hogy nem (most) vívja meg egzisz
tenciális harcát, és egyszerűen 
nem foglalkozik az egésszel. Van, 
aki óvatosan lépeget, és miden 
egyes újdonság felkavarja. Van, aki 
„mindenevő”, és van, aki különfé
le előfeltevések alapján szelektál.

Ezek után nem lehet csodálkoz
ni azon, hogy újra meg újra teret 
nyer az az ősi vélekedés, hogy a te
ológiai tudomány, beleértve a bib
likus, a történeti, a rendszeres, sőt 
még a gyakorlati teológiát is, el
lentmond a hitnek és Isten akara
tának, gátolja az evangélium terje
dését, hovatovább azért van, hogy 
„megtévessze, ha lehet még a vá
lasztottakat is”; ezért az ilyen 
okoskodásokról jobb tudomást 
sem venni, mert bőven elég az, 
amit a Biblia egyszerű szavai és a 
Szentlélek vezetése adnak nekünk, 
így valójában nincs is szükség Teo
lógiai egyetemre, hanem csak vala
miféle „lelkészképző intézetre”, 
amely megtanítja a fiatalokat 
imádkozni, énekelni, Bibliát olvas
ni, esetleg szépen beszélni; akik

ezután már mehetnek is és hirdet
hetik Isten igéjét.

Ilyen „lelkészgyár” azonban 
nem létezik, és nem is létezhet. 
Egyrészt a tudományos publikáci
ók, a tények és vélemények, egy
szóval a teológiai tudomány akkor 
is létezik, ha mi nem veszünk róla 
tudomást. Másrészt pedig a kétely 
elkerülése érdekében rengeteg 
örömtől és gyönyörűségtől is meg
fosztanánk magunkat, amelyek 
különben közelebb vezethetnének 
minket az élet és halál Urához. Jé
zus e szavakkal küldte ki tanítvá
nyait a világba, hogy hirdessék az 
evangéliumot: „íme, én elküldelek 
titeket, m int juhokat a farkasok kö
zé: legyetek tehát okosak m int a kí
gyók és szelídek mint a galambok!” 
(Mt 10,16) Jézus tehát nem csak 
azt kívánja tőlünk, hogy szelíden, 
hanem azt is, hogy okosan éljünk a 
világban. (Hogy mit jelent ez az 
okosság, vagy hogy okos-e a kígyó, 
vagy sem, az külön értekezés kér
dése lehetne, ami már önmagában 
is teológiai munkának számí
tana..?)

Ezért az a félelem is alaptalan, 
hogy a tudományos gondolkodás 
elterjedése gátolja a lelkészkép
zést, vagy akár az élő Istenbe vetet 
hitet. Kétségtelen, hogy vannak, 
akik hosszabb távon sem bírják 
megemészteni a teológiai szkep
szist, és ezért semmiképpen sem

Isten nem uniformizált tömegcikk
nek, hanem embernek teremtett 
bennünket. De ugyanakkor a teo
lógiai tudományokat sem szabad 
elítélnünk, hiszen sokakat éppen a 
tudományos jártasság segít abban, 
hogy az evangéliumot, Isten öröm
üzenetét még jobban megismer
tessék és megszerettessék hívőkkel 
és nem hívőkkel egyaránt! Azt pe
dig végképp nem szabad elfelejte
nünk, hogy bár nem a világból, de 
a világban élünk -  miért éppen az 
evangélikus lelkész ne vegyen tu
domást a körülötte lévő civilizáci
óról?!

,A  jó  pap holtig tanul” -  ez per
sze csak az egyik fele az igazság
nak. A másik felel: a jó  pap holtig 
imádkozik és szereti az Urat. Enél- 
kül a teológiai tudományok való
ban csak üres szócsépléssé válnak. 
A hitből fakadó, komoly teológia 
azonban elengedhetetlen része a 
lelkészképzésnek; még akkor is, ha 
ez nekünk, teológiai hallgatóknak 
sok álmatlan éjszakánkba kerül. 
M indezért bőségesen kárpótol 
minket az, hogy reménység szerint 
közelebb kerül a szívünkhöz Isten 
igéje -  akár bonyolult teológiai 
könyvek olvasása, vagy az éjszaká
ba nyúló hosszú beszélgetések 
közben is.

Marossy Attila 
teológiai hallgató

E v a n g é l ik u s  E g y e te m i é s  
F ő is k o la i  G y ü le k e z e t

1995. ő sz i félévi program jai

Üllői ú t 24. (második emeleti 
MEVTSZ-nagyterem)
Hétfőn este 7 órakor Bibliaóra 
Előadások témái:
-  Teremtés és kozmológiai el
méletek
-  Apokaliptika
-  Földünk a harmadik évez
redben
-  Az élet védelme
-  Felelősség és felnőtté válás
-  A fiatal értelmiség kultúrája 
Minden második hétfőn kreatív 
bibliatanulmányok, szerepjáté
kok, és egyéb közösségi progra
mok lesznek. Az előadásokat 
meghívott előadók és maguk a 
gyülekezet tagjai tartják.
L uther O tthon  (1138 Vizafogó 
u. 2/4., megközelíthető a For- 
gách utcai metrómegállótól) 
Szerda este 7 órakor 
Beszélgetések a Bibliáról ■ 
Szerda esténként 1/2 9 órakor 
áhítat.

Csütörtökön este 8 óra 
Közösségi program (kluBEST). 
A programot az otthon lakói és 
a gyülekezet tagjai közösen ál
lítják össze (filmklub, beszélge
tések, zenehallgatás stb.)
A félév folyamán lesz még 
közös kirándulás, ökumenikus 
ádventi istentisztelet.
Az evangélikus Egyetemi és 
Főiskolai Gyülekezetbe szere
tettel várjuk az evangélikus 
hallgatókat és az érdeklődőket 
is. Kérünk minden evangélikus 
hallgatót, hogy az egyetemi lel
késznél a szemeszter elején 
minél előbb jelentkezzen levél
ben vagy telefonon, hogy a 
kapcsolatot időben fel lehes
sen venni.

Pángyánszky Ágnes, egyetemi 
lelkész, 1085 Budapest, Üllői út 
24., Tfelefon: 113-0886. 
Fogadóóra hétfő 10-12, péntek 
10- 12.

Dávid király rokona

Művészi alkotá
sok festmények 
szobrok érmek 
amelyeket a XIX. 
században -  mint ki
emelkedő művészi 
teljesítményeket -  az 
állam, a kulturális 
kormányzat, a váro
sok megyei törvény- 
hatóságok elismerés
ben részesítettek Azl 
érmek vagy a díjak a 
művésztársadalom 
vagy a közönség a 
művészetek iránt ér
deklődők elismerését 
jelentette. Az uralko
dó nemcsak kitünte
tésekkel, gyakran ne
mesi cím adomá
nyozásával fejezte ki 
elismerését A műpártolók az egyesületek érmeket alapítot
tak Költőket, írókat, művészeket, zenészeket, zeneszerzőket 
jubileumaikon a nagyközönség nem egyszer babérkoszorú
val, nevük beírásával, ezüstkoszorúval köszöntötte. A  pályá
zatokon elnyerhető díj nemcsak a társadalom megbecsülé
s é  fejezte ki, hanem biztatást, ösztönzést is adtak a művészi 
alkotások tervezésére, készítésére.

A  Magyar  N e m z e t i  Ga lér ia  a nyár folyamán 
az Aranyérm ek ezüstkoszorúk -  Művészetkultusz és 
műpártolás Magyarországon a 19. században” címmel 
megnyitott kiállításán ezeket a jutalom- és pályadíjakat 
mutatja be, melyek egy-egy korszak művészeti életére is 
rávilágítanak Mutatja az értékek születésének indítéka
it s az értékelés körülményeit. A  kor és a társadalom kí
vánalmainak változatossága mellett megállapítható, kik 
és miért kapták a díjat, mint ahogy az is: kik és miért, 
milyen célból alapították a díjat. Míg a korábbi száza
dokban a művész munkássága kötődött a megrendelő

höz, függött a mecénás „óhajától”, a XIX. század elején 
már időszaki kiállításokon is bemutatkozhatott a m ű
vész, és ezzel több lehetősége nyílt saját elképzelésének 
megvalósítására. Ösztönözhette a kiállításokon való 
részvétel mellett pl. müvének a Nemzeti Múzeum Ma
gyar Képcsarnokába való bekerülése is.

Ma, amikor bizonyos területen a kulturális értékek le
becsülését, másod- vagy hatodrendűségét tapasztaljuk -  a 
kiállítás figyelmeztet az egyén felelősségére is. Bemutatja, 
hogy egyes személyek, mecénások vagy társadalmi egyesü
letek összefogása milyen jelentős szerepet játszott a század 
művészetének, kultúrájának előmozdításában! Jól mond
ta a kitűnő kiállítás rendezője, Sinkó Katalin, hogy 

„... a ma embere nemcsak a müveket, hanem a m ű
vészethez tapadó értékképzeteket is örökül kapta. Örö
kösei vagyunk nemcsak -  hogy példát felhozzak - S z é 
ke ly  B er ta lan  Egri nők című nevezetes történelmi 
képének, de azon egri hölgyeknek is, akik meg kívánták 
örökíteni az oszmán túlerővel küzdő ősanyáinkat, ezért 
megvásárolták Székely képét és elhelyezték azt a nemzet 
múzeumában... A 19. század során széles publicitást ka
pott, műlapban is sokszorosított magyar történeti fest
mények, szobrok, mai nemzettudatunk építőkövei. Am  
nemcsak a maguk jizikai valóságában, egyediségében, 
hanem a hozzájuk fűződő hagyomány révén váltak az
zá. M a d a r á s z  V ik to r  Hunyadi László siratása vagy 
B e n c z ú r  G yu la  Vajk megkeresztelése című műve 
azok számára is ismerős, akik sohasem látogattak el a 
múzeumba: az iskolai tankönyvek, történelemkönyvek il
lusztrációiról széles tömegekhez szóltak ezek a művek... ” 

(Csak emlékeztetőül S z é k e l y  B e r t a l a n  nevét 
említve: a miskolci evangélikus templom oltárképe, „Jé
zus az Olajfák hegyén” egyik legszebb müve.)

A  nagy érdeklődéssel fogadott kiállítás anyaga a Ma
gyar Nemzeti Galéria raktáraiból, a Magyar Nemzeti 
Múzeumból, a Pécsi Janus Pannonius Múzeumból és az 
Esztergomi Keresztény Múzeumból került együttes be
mutatásra. M e g t e k i n t h e t ő  a M a g y a r  N e m z e t i  
G a l é r i á b a n  (C épület, földszint) n o v e m b e r  5-  
ig. Schelken Pálma

H o  neg g er  szimfonikus zsoltárának Maurice Abra- 
vanel-vezényelte felvételén gyönyörűen énekelte meg Dá
vid király halálát. És az övét ki énekelte meg?

Netania Davra thró l  szeretnék megemlékezni. Fé
lek, nagyon kevesen ismerik csak Ukrajnában született 
1931-ben, a háború alatt a Kaukázusban élt, majd 
1948-ban szüleivel kivándorolt Izraelbe. Jeruzsálemben, 
Düsseldorfban és New York-ban tanult énekelni. Bár 
dolgozott néhány nagy karmesterrel, Stokowskival, 
Bernste inne l ,  Barbirol l ival ; mindössze egyetlen, 
kisebb lemeztársaság készített vele felvételeket: a V a n 
g u a r d  C la ss i c s .  Ha nem tette volna, az egyik legcso
dálatosabb hang nem maradt volna fenn az utókor szá
mára.

Valóban az egyik legcsodálatosabb hang. Könnyed, 
tiszta csengésű. Felhőtlen vidámság és kedvesség hatotta 
át, ugyanakkor mindig ott bujkált benne valami mélyről 
fakadó komolyság és szomorúság is. Együtt, soha meg 
nem szűnő harmóniában, gondtalanul játszadozva egy
mással, úgy, hogy a különböző színek sohasem szorítot
ták ki egymást. Ez azonban még nem minden. Éneklé
sének igényessége, kidolgozottsága, technikai, stilisztikai 
és kifejezésbeli tisztasága csak a legnagyobbakéhoz mér
hető, sőt azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom: m ű
vészetét a legmagasabb mércék egyikének kell tekinte
nünk

A  klasszikus zene és a tanítás mellett gyakran énekelt 
népdalokat is: orosz, jiddis és izraeli énekekről készített 
lemezeit egészen ritka egyszerűség, hitelesség és ízlésesség 
jellemzi. A  Joseph C a n t e l o u b e  francia komponista 
gyűjtötte és hangszerelte A u v e r g n e  d a l a i  című gyűj
teményt mindenki másnál szebben énekelte. Finom, 
kulturált, ugyanakkor mégis hihetetlenül természetes 
éneklésével képes volt a régi auvergne-i népdalok hami
sítatlan természetközelségének tökéletes megragadására. 
Ha megkérdeznének, mi fejezi ki legjobban számomra a 
nyugodt, békés természetet -  önmaga megjelenési for
máin kívül, nem cseppben a tenger értelemben véve te
hát alighanem azt mondanám: a Bailero című pász
torének Nincs még egy előadása, amelyben oly mara

déktalanul érvényesülne kivételesen szép dallama, m int 
az övében. Ez a fajta egyszerűség csak akkor áll elő, ha 
minden a helyén van. Cseppet sem egyszerű egyszerűség 
tehát. A z út vége, a kezdetekhez való visszakanyarodás, 
az összeérés pillanata.

Hajói  tudom, nem maradt fenn vele teljes opera, né
hány ária azonban igen. T a t j á n a  l e vé l á r iá j á n a k  
előadását az Anyeginből megint csak a hihetetlenül tisz
ta intonáció, a legapróbb részletekig menő kidolgozott
ság teszi kivételessé, amelyhez ezúttal diszkrét szomorú
ság, fiatalossággal, üdeséggel jó l megférő komolyság já 
rul elsősorban. A  S z a d k ó  cím ű R i m s z k i j - K o r -  
szakov-opera altatódalának különlegességét mesés lé
giessége adja. Liza áriája a P i q u e  d á m á b ó l  azt m u
tatja, meggondolt felépítéssel és hangsúlyozással egyálta
lában nem drámai hang is képes felettébb drámai hatás
ra. Davrath hangja semmiképp sem mondható súlyos
nak mégis azt érezzük tökéletes ívével mindent meg tud 
tartani, mintha mindennek a súlya ezen a lírai szoprán 
hangon nyugodna.

Mogens W ö l d i k e  dán karmesterrel 1960 májusá
ban, Bécsben lemezre énekelte a M is s a  in t e m p o r e  
b e l l i  című müvet. A  kor legjelesebb operaénekesei, 
Hilde R ö s s l - M a j d a n ,  Anton D e r m o t a  és Walter 
B erry  voltak a partnerei. H a y d n  miséjét, mindenek
előtt négyüknek köszönhetően, a tökéletesség ritka leve
gője lengi körül. E z az egyetlen felvétel, amelyen Netania 
Davrathot ilyen előkelő énekes társaság veszi körül. Ki 
tudja, miért, nem tartozott közéjük 

De közéjük tartozik Művészetét nem sokkal több, 
m int tíz kom pakt lemez őrzi, és jóval kevesebben emlé
keznek rá, m int megérdemelné. Ez azonban csak a lát
szat világa. Végtére is a legnagyobb opera- és daléneke
sek egyikeként hunyt el 1987-ben. Néhány m ű legkitű
nőbb előadása fűződik a nevéhez: ezek mindegyike a 
legmagasabb fokon beszél az egyszerűségről, a tisztaság
ról, a természetességről, az igényességről Netania Dav
rath Dávid király rokona -  énekelt ő  is, és az élet hátte
rében meghúzódó igazságok tárultak fe l az ő  énekében

Zay Balázs

Művek, művészek értékelése a XIX. században
K iállítás a Magyar Nemzeti G alériában
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HATVAN ÉV HATVANBAN

Az ünnepi istentisztelet oltáránál: Terei Endre ny. lelkész, Barcza Béla lelkész, 
Szebik Imre püspök, Sárkány Tibor esperes

Hat évtizede szentelték fel a hat
vani evangélikus templomot, amely 
Sándy Gyula műegyetemi tanár terve 
alapján épült. Erre emlékezve, szep
tember első vasárnapján hálaadásra 
jött össze a gyülekezet. A gyülekezet 
is csak néhány esztendővel idősebb 
templománál. Sztehlo Gábor szolgá
lata idején önállósult. Az ő nevéhez 
fűződik a templomépítés is. A város 
által adományozott telken 1935. 
márciusában végezték az első kapa
vágást, május 12-én volt az alapkőle
tétel, s szeptember 1-jén már fel is 
szentelte Raffay Sándor püspök a 
kész templomot. A gyülekezetei 
szervező és templomépítő lelkész 
azonban pár hónappal utána a 
nagytarcsai gyülekezet papja lett. így 
utóda, Jávor Pál volt a gyülekezet tu
lajdonképpeni első gyülekezeti lelké
sze. A második világháború idején, 
egy 1944-i bombázáskor, tornya ki
égett. A helyreállítást a következő 
lelkész, Terei Endre irányította. Ezek
ben az években készült a művészi ol
tárkép is, Tichy Kálmán festőművész 
alkotása. A legtovább, 21 esztendeig 
itt szolgált lelkésze, D. Scholz László, 
egészségi állapota miatt nem tudott 
személyesen jelen lenni, ő meleg 
hangú levélben köszöntötte a jubilá
ló gyülekezetét. A jelenlegi lelkész, 
dr. Barcza Béla, az ötödik a gyüleke
zeti lelkészek sorában.

Az igét Szebik Imre püspök hirdet
te, az istentiszteleti és úrvacsorái 
szolgálatba bekapcsolódtak Sárkány 
Tibor esperes, Terei Endre és dr. 
Barcza Béla, az egykori és a jelenlegi 
lelkész. A 27. Zsoltár 4. verse alapján 
a templom jelentőségéről szólt a 
püspök. Azért épül kőtemplom, hogy 
benne épüljön a lelki templom. Bár
csak sokak szívében gyökerezne meg 
a zsoltáríró imádsága. „Egy dolgot 
kérek az Úrtól” -  olvassuk a zsoltár
ban. Ez az „egy” dolog tulajdonképpen 
hármas kérés. „Az Úr házában lakhas
sam egész életemben” -  ez akkor az 
ellenséggel szembeni védelmet is je
lentette, mert az akkori jogrend sze
rint a templom védelmet, menedé
ket, életet jelentett az odamenekülő 
számára. Másodszor ez a kérés jelen
ti az Úrnak való szolgálat lehetőségét. 
Az Istennek való szolgálat a legna
gyobb szabadság -  mondta joggal 
Augustinus. A harmadik kérés: „lát
hassam, milyen jóságos az Úr és gyö
nyörködhessem templomában”. Min
denki részese lehet Isten jóságának. 
Az elmúlt évtizedekben sokan talál
tak itt vigasztalást a nehéz időkben. 
Maradjon ez a templom mindig az 
Isten menedéket, lelki megújulást 

t  adó hajléka -  hangzott az igehirde
tésből az áldó kívánság.

Az emlékezést a jelen öröme is 
gazdagította. Az istentiszteleten 
szentelte fel a püspök a gyülekezeti 
terembe készült új oltárasztalt és a 
szószéket jelentő olvasó pulpitust is. 
Egyházunk helyzetéről is hallottak 
ismertetést a jelenlévők, akiket kö
szöntött Pálos Frigyes római katoli
kus kanonok, prépost plébános.

A kis gyülekezet ünnepe délután 
ökumenikus együttléttel folytató
dott. Ezen a fiatalok felolvasták

Koren Emil könyvéből Sztehlo Gábor 
életének és szolgálatának hatvani fe
jezetét. Az újhatvani katolikus fiata
lok pedig ének- és zeneszámokkal 
szolgáltak. Bevezető szavaiban a he
lyi lelkész, köszöntve a megjelente
ket, kiemelte, hogy keresik és vá
gyódnak az egységre. Megköszönte a 
város, a hatvani és gyöngyösi refor
mátus és katolikus gyülekezetek 
anyagi segítségét is.

Köszöntötték a gyülekezetét 
Berzétey László és Pógyor István ny: 
református lelkészek, Bányai A. 
László újhatvani katolikus plébános 
és Vági László ny. plébános, aki teo
lógusként jelen volt a templom fel
szentelésén is. A gyülekezetből is 
voltak néhányan, alak jelen lehettek 
a felszentelési ünnepen és részesei 
voltak a küzdelmes, de hálára indító 
évtizedeknek. Símén Domokos Csík
szeredái unitárius lelkész egy székely 
hímzésű terítővei ajándékozta meg a 
gyülekezetét. A köszöntések sorát az 
esperes szavai zárták.

Szebik Imre püspök előadásában 
fejtegette, hogyan szokták összeke
verni az ökumené, az ökonómia és az

Napjainkban, a kétségkívül szaba
dabb lélegzetű világban, egy olyan vál
lalkozásról szeretnék hírt adni, mely 
1990 előtt nem volt elképzelhető.

Segítséget szeretnénk nyújtani azok
nak a fiatal és kevésbé fiatal felnőttek
nek, akik olyan családban nőttek fel, 
ahol megtapasztalhatták a keresztény 
és zsidó származás kettősségét, ennek 
sajátos konfliktusaival. Lehetőséget kí
nálunk arra, hogy ki-ki felfedezhesse 
eddig talán tudomásul sem vett gyöke
reit, és úgy tudjon erőt meríteni belő
lük, hogy ne kelljen egyiket sem el
nyomnia, megsemmisítenie önmagá
ban.

A módszer, amellyel dolgozunk, a 
pszichodráma. Ez egy csoportos önis
mereti, terápiás módszer, mely alkal
mas a személyiségben rejlő energiák 
értékes irányba terelésére. Nem kívá- 
nunk senkit sem kereszténnyé, sem zsi
dóvá formálni, hanem a kettős identi-

ökológia fogalmait. Ez a három kife
jezés mégis összetartozik, mert fele
lősek vagyunk Isten teremtett világá
ért. Ezt a felelősségünket akkor tudjuk 
hitelesen gyakorolni, ha testvérként 
élünk a világban egymásért. A refor
máció után a kontraegzisztencia, az 
egymással szembenállás jegyében éltek 
az egyházak. így nem lehet szolgálni. 
Utána a koegzisztenciát tanulgattuk, 
az egymás mellett élést. Eljött az ideje, 
hogy a proegzisztenciát, az egymásért 
való életet valósítsuk meg, ez a jöven
dő útja.

A családias hangulatú ünnep záró 
aktusa a templomépítő Sztehlo Gá
bor egy éve felavatott, a templom 
külső falán lévő emléktáblájának ko
szorúzásával ért véget. Az egyház ne
vében a püspök, a város nevében 
Szinyei András polgármester koszo
rúzott, aki meleg szavakkal méltatta 
a templomépítőt és a gyülekezet éle
tét. Majd a gyülekezet tagjai és a 
vendégek a terített asztalok közössé
gében folytatták az emlékező testvé
ri beszélgetést

tás integrációjával a belső békét előse
gíteni.

Csoportunk indításához a Keresz
tény -  Zsidó Társaság októberi prog
ramjában egy bemutatkozó alkalomra 
adott lehetőséget. Itt az érdeklődők
nek pár szót szólunk a témáról, a mód
szerről és reményeink szerint a „Rög
tönzések Színházának” közreműködé
sével ízelítőt is adunk a pszichodrama- 
tikus játékba való bekapcsolódásról.

Szeretettel várom kollégámmal, 
Polacsek Lajossal együtt az érdeklődő
ket.

Időpont: 1955. október 30, hétfő 18 
óra. Helye: Magyar Zsidó Kulturális 
Egyesület klubja, Budapest, VII., 
Garay u. 48.

dr. Frenkl Sylvia 
pszichoterapeuta 

pszichodráma kiképző és 
szupervizor

Sárkány Tibor

Kettős identitásban

Gyülekezet a lelk i-testi egészség szolgálatában
Szeretetotthon szentelése a Szarvas-Ótem plom i gyülekezetben

Egy-egy gyülekezet életét nem 
csupán a kiemelkedő ünnepségek 
jellemzik, bár általában ezekről 
adunk számot. De ezek az alkal
mak arra is jók, hogy a helyszínen 
megismerkedjünk a gyülekezet 
hétköznapjaival is. Azokkal a 
munkákkal, melyek nem fényes 
külsőségek között, vendégek je
lenlétében zajlanak. így volt ez egy 
szeptemberi vasárnapon, amikor 
dr. Harmati Béla püspökkel Szar
vasra, az ótemplomi gyülekezet
be látogattunk. A látogatás oka a 
szeretetotthon felszentelése volt. 
Em ellett azonban betekintést 
nyerhettünk abba a szolgálatba, 
melyet a gyülekezet a lelki-testi 
egészség érdekében folytat. Bizo
nyára szerepet játszik ebben a 
Szolgálati irányban az, hogy a 
gyülekezet lelkésze Nobik Erzsé
bet. A női lélek finomsága és ér
zékenysége talán jobban észre
veszi az ilyen irányú szükségle
tet.

A gyülekezet munkatervében és 
feladat-végrehajtásában már évek 
óta szerepel egy Evangélikus Re
habilitációs Hálózat kiépítése. A 
gyülekezeti ház mellett külön épü
letben találtuk ennek központját, 
ahol szakavatott munkások végzik 
a rehabilitációs munkát, különbö
ző betegek utógondozását. Ezen
kívül van házibetegápoló szolgála
tuk, melynek keretében gépkocsin 
tudják látogatni és szakszerűen el
látni azokat a betegeket, akik akár 
a városban, akár a környező tanyá
kon arra rászorulnak. Mindkét te
vékenységet támogatja természe
tesen a város önkormányzata is. 
Ehhez a két intézményhez csatla
kozott most egy harmadik is: a sze
retetotthon. Egyelőre mindössze 
16 személyről tudnak itt gondos
kodni -  be is telt a létszám - ,  de a 
diakóniai munkának ez a harma
dik ága is olyan hitből fakadó szol
gálat, mely feltétlenül visszahat a 
gyülekezet életére. Az épület a 
gyülekezet központjában áll, 
szomszédságában a másik két szol
gálat központja. Elgondolkoztam 
azon, hogy régen egy-egy gyüleke
zet központjában egymás mellett 
állt és funkcionált a templom és az 
iskola. Modem korunkban harma
dik „szükségletként” e kettő mellé 
csatlakozik a „diakóniai” vagy 
„szociális központ” is.

A szeretetotthon szentelése és a 
gyülekezeti presbitérium kiegészí
tése fonódott össze a vasárnapi is
tentisztelet keretében. És ez is jel 
volt. A  diakóniai munkához erős 
és odaadó presbitérium is kell!

Az istentiszteleten a püspök Ézs

42,3 alapján prédikált. Bevezetőjé
ben köszöntötte anyanyelvükön a 
testvérváros, a burgenlandi 
Schenkenfeld küldöttségét, majd a 
jövőbeli távlatokat mutató ige 
alapján feltette a kérdést: mi a fel
adata ma a gyülekezetnek? Ezt az 
igét Jézus magára vette, a gyen
gék, elesettek, gonddal, bajjal

ségeseket és fiatalokat hívja magá
hoz, hogy észrevegyék a szüksé
get, az ínséget. Otthont létesítünk 
az időseknek, mert kell az otthon 
azoknak, akik egyedül maradtak. 
Segíteni kell és továbbvinni ügyü
ket, megosztani másokkal a ma
gunkét. Az idősek reménysége ez a 

prófécia. Ez az ott
hon pedig jel: Isten 
keze munkálkodik. 
És jel az is, hogy 
amikor az otthont 
felszenteljük, új 
presbitereket is állí
tunk, hogy vigyék 
tovább a munkát.

Az istentisztelet 
után a gyülekezet 
az otthon elé vo
nult, és ott történt 
meg a szertartás 
keretében az ott
hon átadása.

Evangélikus-római katolikus 
párbeszéd

1995. szeptem ber 10-től 16-ig 
Lärkullaban (Finnország) tarto tta  az 
Evangélikus-Római Katolikus Egységbi
zottság a negyedik párbeszéd-sorozat 
első ülését. A  párbeszédet a Vatikáni 
Egységbizottság (a Keresztyén Egységet 
Előmozdító Főpapi Tanács) és a genfi Lu
theránus Világszövetség közösen tám o
gatta. A  Bizottság elnöke katolikus 
részről W alter Kasper R ottenburg- 
Stuttgart (Németország) püspöke, evan
gélikus részől dr. Harmati Béla, a M a
gyarországi Evangélikus egyház püspöke.

Az evangélikus-római katolikus dialó
gus célja kezdettől fogva az egység volt. A 
párbeszéd első fázisában 1967-1971 kö
zött az evangélium és az egyház kérdései 
álltak középpontban. A  második szakasz, 
1973-1984, m indenekelőtt az úrvacsora 
és lelkészi szolgálat kérdésével foglalko
zott. A  harmadik szakasz, 1986-1993, az 
egyház és megigazulás tém át választotta. 
A  most kezdődő szakasz azokra a kérdé
sekre figyel, ahol megfelelő egyetértés 
van m ár az egység irányban történő to
vábblépésre.

A  Bizottság jelenlegi ülésének célja az 
volt, hogy kidolgozza, m iként rendszerez
ze és konkretizálja a  m ost következő sza
kasz munkáját. E ldöntötték, hogy a kö
zéppontban az egyház apostolicitása áll 
majd annak érdekében, hogy foglalkoz
hassanak e tém a különböző dimenzióival 
és részleteivel a püspöki hivatalt illetően 
és a keresztyén egység univerzális szolgá
latának lehető formáival. Továbbá úgy 
tervezik, hogy összefoglalják a m ár elért 
eredményeket az eucharisztia/úrvacsora 
szentségének közös m egértésében. A 
harmadik tém a etikai kérdésekkel foglal
kozik. A  három  kört nem  tekintik egy
mástól független egységeknek, hanem in
kább annak a központi kérdésnek szoros

részeiként kezelik, hogyan juthat az evan
gélium üzenete kifejezésre az egyház éle
tében és ra jta  keresztül az egyház 
megőriztessék az évszázadok folyamán.

A  Bizottság munkáját az úrvacsora na
pi ünneplése kísérte. Amikor az evangéli
kus résztvevők szolgáltak úrvacsorával, 
jelen voltak a katolikus tagok is, amikor a 
katolikus résztvevők celebrálták az eu- 
charisztiát, jelen voltak az evangélikus 
résztvevők is.

Finnország Evangélikus-Lutheránus 
Egyháza meleg fogadtatásban részesítet
te a  Bizottságot Helsinkiben, ahol a házi- 
gazda John Vikström  érsek (Turku) volt és 
jelen  volt még Helsinki evanglikus püspö
ke, Eero Huovinen, valamint Helsinki ka
tolikus püspöke, Paul Verschuren. Üdvöz
lő beszédében Vikström érsek aláhúzta a 
teológiai párbeszéd jelentőségét a látható 
egység irányában. Harmati Béla püspö
kön kívül a  lutheránus résztvevők a 
következők voltak: Kristen Kwam pro
fesszor (USA), Samson Mushemba püs
pök (Tanzánia), Ricardo Pietrantonio pro
fesszor (Argentína), Turid Karlsen Seim  
professzor (Norvégia), Yoshikazu Tokuzen 
professzor (Japán), dr. Pirjo Tyqrinpja 
(Finnország), G unther W em  professzor 
(Németország) és Theo Dieter professzor 
(Strasbourgi Intézet), mint konzultáns.

Róm ai katolikus résztvevők Walter 
Kasper püspök mellett: Robert Eno  pro
fesszor (ÜSA), dr. Polikarp Chuma 
Ibebuike (Nigéria), A lfons Nossol püspök 
(Lengyelország), Margaret O ’Gara pro
fesszor (Kanada), E. Schockenhoff pro
fesszor (Ném etország) és dr. Angelo 
M ajfeis (Olaszország), mint konzultáns.

John Radano és H einz A lbert Raem  a 
Vatikán részéről, dr. Eugene Brand a Lu
theránus Világszövetség részéről segített 
a stábban.

Főhajtás vértanúink emléke előtt
Az aradi tizenhárom

A  címhez hozzá kell tennem: Arad, 1849. október 6. 
Mert évezredes történelmünk során megszámlálhatatlan 
volt azoknak a serege, akik a hazáért életükkel fizettek 

1 Meghaltak a nemzet szent ügyéért. Háborúkban és for
radalmakban. Szerencsétlen sorsunk áldozataiként. 
Nemhiába írja V áci M ihály  az Édes hazám című ver
sében:

„Lássam patavert utadat a sztyeppéktól idáig,
kirántott kardjaid, letarolt lobogóid,
eltiport forradalmaid üszkös fekélyeit -  édes!
Sebekkel ékes! -  kínnal koszorúzott.
Hasztalan hullás mezeje, halál-homloka ország.”
De m i most az 1848-49-es szabadságharc elbukott 

I csatáinak véres fegyverletételeinek elfogott és kivégzett I hőseire em lékezünk A z ismeretlenekre, és azokra, akik- 
I nek a neve fennmaradt az utókor számára.

Hányán emlékeznek rájuk? Ki tudja már, kik voltak 
|  ők? Hány diák tanulta, tanulja meg az iskolában „szent 
I neveiket”?

A z aradi tizenháromra emlékezünk. És a tizennegye
dikre. A z első független magyar kormány miniszterelnö- 

I kére, g ró f B atthyány  L a jo sra , akit szintén október 
I 6-án végeztek ki. Nem ő volt az egyetlen magyar minisz- 
I terelnök akit idegen hatalom ölt meg. Gáládul, aljas 

módon. Őt Haynau jóváhagyásával, a pesti Újépület ud- 
I varán lőtték agyon. Halála helyén ma örökmécses ég.

Honfitársak, idősek és fiatalok! Hajtsatok fejet előtte, ha 
I arra visz utatok!

A z aradi tizenháromért mondok most fohászt. Akik- 
í nek életét az édes hazai földön oltották ki, s akiknek az 
L emlékműve most idegen országban áll. Idegenné változ- 
I tatta a huszadik század történelme.

Arad 1849 augusztusában az utolsó magyar kormány 
székhelye volt. Várát a hős Damjanich védte, amíg 
lehetett. De, am ikora temesvári csata után, augusztus 9- 
én a kormány lemondott, s Görgeynek adta át a teljha- 

I talmat, Görgey, hogy ne folyjon több magyar vér hiába, 
I augusztus 13-án letette a fegyvert. Nem az osztrákok 

előtt, hanem Rüdiger orosz tábornoknak, Világosnál. A  
[ hírre Damjanich is feladta a reménytelen harcot, au

gusztus 17-én.
Szabadságharcuk szent igazában azonban, megveret- 

I tetésük iszonyú perceiben is hűek maradtak elveikhez. A  
[ haza szabadságának Istentől adott jogához. Nem aláz- 

kodtak meg az elnyomó osztrákok előtt. A z orosz csapa
toknak adták meg magukat, a túlerőnek, akiket a csá

szár hívott segítségül a rebellis magyarok ellen. Egyedül 
nem bírt velük Damjanich csak úgy volt hajlandó kapi
tulálni, azzal a föltétellel, hogy egyetlen osztrák katona 
sem lesz a feladás szemtanúja.

Ezért a büszke tartásért még kegyetlenebb volt a meg
torlás. A z orosz cár csupán Görgeynek szerzett kegyel
met. A  többinek azonban pusztulni kellett.

,„A pesti, aradi vagy kolozsvári császári-királyi hadi- 
törvényszék napszámban gyártotta a súlyos ítéleteket. 
Aradon 475 perbe fogott tisztből 231-et ítéltek halálra, 
igaz, jóval kevesebbet végeztek k i.” (Erdély története, 
1830-től napjainkig. 1986).

Halálos bosszú következett a honvéd tábornokokra. 
A  cár hiába ajánlotta őket Haynau báró különös kegyel
mébe, az ifjú császár maga felelte Paszkievics hercegnek- 
nincs kegyelem! Haynau pedig e sorokat írta K. v. 
Schönhals altábomagynak 1849. augusztus 24-én: 
„Egy évszázad ig  nem  lesz tö b b  fo rrad a lo m  
M agyaro rszágon , ha kell, fe jem m el szav a to 
lok é r te , m ert gyö k eresen  k iirto m  a g az t.” 
(Erdély története. 1830-tól napjainkig. 1986.)

így pusztultak el a hősök Kit golyó terített a földre, ki kö
tél általi halállal lakolt. Elmúlásuk nemes volt és fennkölt. 
Bátor, emberi tartással, emelkedett lélekkel várták sorsuk 
beteljesedését életük kioltásának perceiben is.

Emlékezzünk rájuk! Mondjuk el „szent neveiket!" A z  
elmúlt évtizedek és a mostani évek úgyis tompítani akar
ták -  akarják a haza szeretetét bennünk Ézért fontos 
most, itt, az áhítat perceiben, október gyásznapján felso
rolni a hősöket: az aradi tizenhármat.

A ulich L ajos. Élt 56 évet. D am jan ich  János. 
Szerb származású. É lt 45 évet. D essew ffy A risz tid . 
Élt 47 évet. K iss E rn ő . Élt 50 évet. K nézich K á
ro ly , horvát származású. É lt 41 évet. L a h n e r  
György, volt császári tiszt. Élt 54 évet. L ázár V il
m os. Élt 34 évet. L e in in g er-W este rb u rg  K ároly, 
g róf, német származású. É lt 30 évet. N agy-Sándor 
Jó zsef, volt császári tiszt. É lt 45 évet. P o e lten b e rg  
E rn ő , osztrák származású. É lt 36 évet. Schw eidel 
József. Élt 53 évet. T ö rö k  Ignác. Élt 54 évet. 
V écsey  K áro ly  gróf. É lt 42 évet.

A z Ur adjon nekik örök békességet!
N ekünk utódoknak pedig adjon a kiégett hitek he

lyett igaz hazaszeretetei. Adjon gyermekeinknek unoká
inknak bölcs szívet; hogy felismerjék K ölcsey szavai
nak valóságát!

Lehet, hogy az aradi vértanúk nem olvashatták ezeket" 
a sorokat. Hiszen katona-emberek voltak De a lelkűk 
mélyén, vérük minden cseppjében, önmaguktól is át- 
érezték K ölcsey Ferenc: „P ara in esis  Kölcsey 
K álm án h o z” című, unokaöccséhez írt intelmeit:

„Szeresd a hazát! Minden áldozat kicsiny azokhoz ké
pest, miket a hazának kívánni joga van. Mindent, amit 
élted folyta alatt arcod izzadásában gyűjtöttél; mindent, 
amit lángoló szerelemmel fűztél magadhoz, javaidat, 
kincseidet, házadnépét és saját életedet naponként és 
pillanatonként fe l kell szentelned. Mert tudd meg: e szó
ban: haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tár
gyainak egész öszvessége. Oltár, atyáid által Istennek 
építve, ház, hol az élet első örömeit ízleléd; föld, melynek 
gyümölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, gyermekeid, ba
rátaid, rokonaid és polgártársaid; egytől egyig csak egé
szítő részei annak. ”

Ezt vallották 1848-49 hősei. Ezért adták életüket a 
vértanúk

Emlékük áldott legyen!
És mentsen meg bennünket az Úr a feledéstől!

Lenhardtné Bertalan Emma

Emlékbeszéd
A z alábbi emlékbeszéd ez év szeptember 8-án délelőtt 

hangzott el a Farkasréti temetőben Zsirai Miklós sírjá
nál, a kiváló nyelvészprofesszor halálának 40. évfordu
lója alkalmából a tanítványai által rendezett szerény 
tisztelgő ünnepségen.

*

Csonkán marad családjával: leányával, fiának fiával 
és egyik dédunokájával állunk itt, tanítványok, szelle
mi utódok a mi szeretett kedves professzorunk sírjá
nál, és gondolatban még nagyon sok tanítványa, tisz
telője, elhunyta 40. évfordulója előnapján, hogy „áldó 
imádság mellett” együtt mondjuk el mindazt, amit 
Zsirai Miklós neve, mindig élő emléke nekünk jelent.

Eredeti óhajunk és elgondolásunk szerint most 
nagytiszteletű Grünvalszky Károly evangélikus lelkész 
mondaná el az emlékező szavakat és az áldó imádsá
got, de jelenlegi egészségi állapota sajnos megakadá
lyozza ebben. Megkért és felhatalmazott arra, hogy az
1955-ös temetési és az 1958. évi sírkőavatási megren
dítő beszédeiből idézhessek. Az akkor elhangzott Ige 
szavai ma is időszerűek: a 71. zsoltár 3. szakaszából:

„Légy sziklaváram, ahová menekülhessek szüntelen; 
rendelkezzél megtartásom felől, mert kőszálam és erős

ségem vagy te”, és a 112. zsoltár 6/b szakaszából: „Örök 
emlékezetben lesz az igaz. ”

Zsirai Miklós, a finnugor összehasonlító nyelvtudo
mány professzora mindannyiunk emlékezetében az 
igaz ember, az igazságot kutató és megtaláló tudós, az 
igazságra vezérlő tanár példaképeként él, mert őnéki 
sziklavára, kőszála, erőssége Az volt, Aki minden 
igazság kútfeje. Szerette, irányította, nevelte, segítet
te azokat és akkor, akiknek és amikor éppen őreá volt 
szükségük. Márpedig sokmindenkinek volt őreá szük
sége: családjának, tanítványainak, barátainak, tanár- 
társainak, és nagyoms nehéz időkben. Ezért is va
gyunk oly sokan igaz szívvel tisztelői. A felebaráti sze
retet krisztusi, azaz keresztútját járta.

(Most a Nagytiszteletű Úr szavaival folytatom.)
... „sohasem a pihenést, hanem mindig a munkát 

kereste, így volt egész élete szolgálat. Önmagát nem 
kímélve, elégette magát az emberek és az igazság 
szolgálatában. Ez jellemezte tudományos munkáját 
is. Ebbe is az emberek, a magyar nép és a finnugor 
nyelvű népek szeretete hajtotta bele. Boldog volt, ha 
kutatómunkájában rátalált az igazságra. Tudós alázat
tal járt a finnugor nyelvészet előtte működő nagyjai 
által tört csapásokon s fejlesztette tovább e tudo- 
mányt. A  finnugor nyelveket beszélő népeknek nem- 
csak nyelvét kutatta, hanem a nyelv tükrében e népek 
történelmét, kultúráját isi Becses, drága kincs az, amit 
alkotott” s az is, amit befejeznie már nem adatott meg 
az idő.

Végül a sírkőavató beszéd záró gondolatára térek.
Hálát és köszönetét mondunk ma is a Gondviselés

nek Zsirai tanár úr életéért, működéséért, életművé
ért; azért, hogy személyes vagy legalább közvetett 
szellemi kapcsolatban lehettünk vele. Egyúttal kérjük 
is Istent, hallgassa meg könyörgésünket Zsirai Miklós 
örök emlékezetben maradásáért s egyben népünknek 
s az egész finnugor nyelvcsalád többi népének meg
maradásáért.

Áldja meg a jó Isten mindazokat, akik itt most va
lóságosan együtt vagyunk és akik gondolatban velünk 
vannak ezen a tisztelettel, szeretettel emlékező évfor
dulói találkozáson!

Köszönöm, hogy eljöttek, hogy együtt lehettünk.
Végezetül mondjuk el az „áldó imádságot” szere

tett mesterünkért, elhunyt feleségéért és fiáért:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy ...

Kovács Lászlóné Dr. Vermes Stefánia 
(Kazinczy-d(jas ny. középisk. tanár)
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Az a győzelem, am ely legyőzte a  világot, a  m i h i
tünk. l j n  5,4.

VASÁRNAP Látom, hogy vége lesz mindennek, ami 
megvan, de a te parancsolatod végtelen. Zsolt 
119,96 (Mt 5,18; Mt 15,21-28; Róm 10,9-18; Zsolt 
25). A leghosszabb zsoltár írója jól látja, hogy e vé
ges világban csak Isten parancsolatai végtelenek. 
Megváltoztathatatlanok a természeti törvények is, 
melyeket Isten alkotott a teremtéskor. A  múlandó
ság közepette örök érvényűek Isten parancsolatai is. 
A Tízparancsolat kiadása óta, évezredek alatt, hány 
egykor rettegett zsarnok hatalma vált semmivé, s 
hány világbirodalom omlott össze kártyavárként és 
süllyedt el a történelem nagy temetőjében, de a Sí- 
nai-hegyen kiadott isteni parancsolatok ma is érvé
nyesek, s ránk is kötelező erejűek.

HÉTFŐ Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne légy 
távol tőlem! Zsolt 38,22 (2Kor 4,9; Zsid 11,1—7; Mt 
21,28-32). Dávid imádsága a bajbajutott ember kiál
tása a mélyből a Magasságoshoz. Mert „sokan van
nak, akik ok nélkül gyűlölnek, rosszal fizetnek ne
kem a jóért, rám támadnak, pedig éh jóra törek
szem.” (20-21. v.) Ebben a helyzetben csak onnan 
felülről jöhet a segítség! Aki így tud kiáltani Isten
hez, az megtapasztalja segítségét és szabadítását. 
Közel van az Úr azokhoz, akik Hozzá kiáltanak!

KEDD Valóban, Uram, Uram, te vagy az Isten, és iga
zak a te ígéreteid. 2Sáni 7,28 (Jak 1,18; 1 Jn 4,4-11; 
Mt 21,33-46). Emberek ígéreteiben hányszor kellett 
már fájdalmasan csalódnunk! „Az ígéret szép szó, ha 
megtartják, úgy jó!” -  hangzik a régi közmondás is. 
Emberek üres ígérgetéseivel szemben Isten ígéreteire 
mindig építhetünk, mert O megtartja minden ígére
tét. Övéinek sem ígér ugyan boldog, gondtalan, nap
fényes életet, de ígéri, hogy jó és rossz napokban ve
lünk lesz, és megőriz, megtart az örök életre.

SZERDA Mert ahol ketten vagy hárman összegyűl
nek az én nevemben: ott vagyok közöttük. Mt 18,20

N A P R A ----------v
(Zsolt 84,2; Mk 9,17-27; Mt 22,1-14). Csodálatos! 
erőt és vigasztalást ad Megváltónknak ez a kijelen-1 
tése! Jézus nem csak tele templomokban van jelen,! 
ahol százak és ezrek figyelnek szavára, hanem kicsit 
szórványokban, csendes otthonok mélyén is, ahol! 
csupán ketten jönnek össze az Ő nevében, m ertj 
Harmadiknak Jézus van jelen. Ne félj, te kicsi nyáj,| 
nem vagy egyedül, Jézus veled van!

CSÜTÖRTÖK Magasztal, Uram, minden teremtmé-j 
nyed, és híveid áldanak téged. Zsolt 145,10 (Róm 1,21; I 
Ezs 49,7-13; Mt 22,15—22). Csak szégyenkeznünk leheti 
amiatt, hogy életünkben milyen kevés az Isten magasz-1 
tatása, imádata. Akit szüntelen imádnak az angyalok ésl 
mennyei seregek. Isten földi népének, teremtményei-! 
nek az ajkán igen ritkán s igen bizonytalanul szólal meg | 
a Tferemtőt, Gondviselőt és Megváltót magasztaló ének. I 
.Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát!” (57. é.) I

PÉNTEK Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatal-| 
más erejében. Ef 6,10 (2Kir 6,16; Jn 9,35-41; M tl 
22,23-33). Napjainkban divattá lett, hogy az embe-l 
rek többsége fizikai erejét akarja növelni, „fitt” akart 
lenni, sportol, „testépítésre” jár, s eközben elsatnyul I 
a lelke, mert nem törődik a „léleképítéssel”. Azzal,! 
hogy megerősödjék a lélek gyümölcseivel: növeked-1 
jék hitben, állhatatosságban, hűségben, szeretetben. I 
Ezért gyakoroljuk magunkat lelkünk edzésében is: I 
keressük az alkalmakat, szakítsunk rá időt, hogy! 
erősödjünk az Úrban, az Ő erejében.

SZOMBAT Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál I 
benne. Zsolt 37,5 (Lk 23,46; Zsid 11,23-31; M tl 
22,34-40) Sok ezren kapták ezt az Igét konfirmációi I 
áldásul, egész életre szóló útravalóul. Vajon hányán | 
merték közülük teljesen rábízni egész életüket az Úr-1 
ra? Hányán mertek a hit bátorságával egyedül csak az |  
Úrban bízni? Aki Benne bízik, sohasem csalatkozik! I 
„Bízom Benned, Uram Jézus, Benned bízom egye-J 
dűl!” Sz. P. I

Zárt ajtó
Jel 3,20

Ugye ismered az érzést? Éjjel 
nem aludtál, a fogad kínzott. Alig 
vártad a reggelt. Sietve öltöztél és 
rohantál a buszhoz. Most már ott 
ülsz a rendelőben -  de ott a zárt aj
tó! Még várni kell. Mikor nyílik 
meg? Hiszen még tízen vannak 
előtted.
11 TÚzárt ajtóhoz kellemetlen em
lékek tapadhatnak. A zárt ajtó 
többnyire feszültséget jelent. Vala
mit nagyon akarsz máris -  kihúzat
ni a fájó fogat -, elintézni egy hiva
talos ügyet, és már mennél is, mert 
más, fontosabb dolgod lenne -  de 
ott a zárt ajtó. Nem szeretünk vár
ni. Nem szeretjük a feszültséget.

A zárt ajtó jelképe lehetne a kö
zönynek is. Emberi elzárkózás -  
tudna rajtam segíteni, csak egy jó 
szót várnék, de hiába. A csalódás
nak jelképe -  amikor tárcsázom a 
számát, de nem veszi fel a kagylót. 
Valakinek előre köszönök, de nem 
fogadja. Valakit meghívtam, de 
nem jött el.

Az életben gyakran ülünk zárt 
ajtó előtt. Ismétlődő jelenség a 
zárt ajtó.

Igénkben Jézus áll a zárt ajtó 
előtt. Ő is ismeri annak a kínját, 
hogy egy ajtó zárva van.

Tbdod-e, hogy mi mindannyian 
úgy kezdjük, hogy zárt ajtó az éle
tünk Jézus előtt. Ez a zárt ajtó 
nem más, mint a hallgatásunk, a 
némaságunk. Aki még soha nem 
imádkozott -  az zárt ajtó. Jézus 
addig nem tud mit kezdeni valaki
vel, amíg hallgatását meg nem tör
te.

A hallgatás rendszerint egy 
bűn, egy megkötözöttség, egy régi 
seb vagy fájdalom takargatása. 
Amiről nem vagyok hajlandó be
szélni. Rejtegetem, őrzöm. A 32. 
zsoltár írja le az ilyen ember lelki 
állapotát: „Míg hallgattam, kiszá
radtak csontjaim, egész nap jaj
gatnom kellett. Mert éjjel-nappal 
rám nehezedett kezed. Erőm el
lankadt, mint a nyári hőségben”. 
Eszrevettük-e már, hogy minden 
bűn ereje abban van, hogy hallga
tok róla, nem nevezem nevén. 
Szinte így mondom: nem maga a 
bűn a végzetes, hanem a bűn el
hallgatása. Ettél a fáról? -  kér-

URBÁN JÓZSEF
1919-1995

Ipolyvecén született 1919. a u 
gusztus 25-én. D edinszky A ladár 
keresztelte meg három  nap  m úlva. 
Küzdelmes, szegénysorsú gyerme
kek életét élte, mivel édesanyja 
egyedül nevelte. 1951-ben kötött 
h ázasságo t U natényi E rzsébettel. 
Isten  két gyermekkel -  Z suzsanna 
és Zoltán  -  ajándékozta meg h á 
zasságukat. Felnőtt fejjel végezte 
el középiskolai tanu lm ányait és 
szerzett könyvelői szakképesítést. 
Volt fizikai dolgozó, tisztviselő és 
végül áruforgalm i előadó a ba las
sagyarm ati Füszért-K irendeltség- 
nél. 42 évi m unkaviszony u tá n  
m ent nyugdíjba. H álás tu d o tt len
ni m indenért, kis és nagy dolgo
kért egyaránt, a fron tró l való sé r
tetlen  hazatérésért, betegség so

rán  tö rtén t lá togatásért és azért, 
hogy ő evangélikus. H a valaki kiej
tette az „evangélikus” szót, ő m ár 
elérzékenyült.

Különböző szintű egyházi szol
gálatokat vállal, és azt haláláig 
hűséggel végezte. Volt gyülekezeti 
felügyelő, 16 évig több cikluson ke
resztü l a nógrádi egyházmegye fel
ügyelője, a kerület presbitere stb. 
K ét éve csontritku lása tolószékbe 
kényszerítette, de élénk szellemi 
frissességgel követte az egyházme
gye életét. Az őt m eglátogató espe
restő l m indig naprakész beszámo
ló t v á r t az egyházmegye esemé
nyeiről, helyzetéről. A tolószékből 
is tanácso lt, s e g íte tt Nagy lelki 
békével fogadta el Isten  kezéből az 
erőtlenséget, betegséget is. 1995. 
szep tem ber 7-én hunyt el a  balas
sagyarm ati kórházban.

Tem etésén, szeptem ber 9-én N é
m eth Z oltán  h ird e tte  a  feltám adás 
evangélium át 2Tim 4,7.8 alap ján  
és m é lta tta  é le tú t já t  Az egyház
megye nevében az esperest helyet
tesítő  Z áborszky C saba  lelkész bú
csúz ta tta  nagy részvét m ellett az 
e lh u n y ta t „N ékem  az  élet K risz
tu s , és a  m eghalás nyereség” . (Fii 
2,21) „A m a nem es h arco t m eghar
co ltam , fu tá so m a t elvégeztem ... 
(2Tim 4,7.8) K. B.

dezte Isten, de Ádám nem felelt. 
Nem mondta ki egyenesen, hogy 
„igen, ettem, pedig tudtam a tilal
mat”.

Jézus az ajtó előtt áll és zörget. 
Ugye érezzük, hogy ez nem valami 
elavult, romantikus kép, hanem a 
valóság. Az ajtó megnyitása, ez az, 
ami élet-halál kérdés. Nálad is. Te 
is úgy jöttél erre a világra, hogy 
zárt ajtó volt az életed. Ne félj 
megnyitni az ajtót és feltárni tit
kolt bűneidet. A megvallott bűn 
nem választ el Jézustól. Sőt ha bo
csánatát elfogadod, akkor egy élet
re Hozzá kapcsol.

Sokan tesznek bizonyságot ar
ról, milyen örömöt és milyen sza
badságot kaptak, amikor beenged
ték életükbe a zörgető Jézust. Át
élhették, hogy akit a Fiú megsza
badít -  azok valósággal szabadok. 
Ezt kínálja neked is Jézus.

Gáncs Aladár

Hívás
diakonissza szolgálatra
A győri Evangélikus Diakonissza 

Anyaház szeretettel hívja azokat a 
fiatal nőtestvéreinket, akik Isten hí
vásának önként engedve, vállalják 
egyházunkban a diakonissza szolgá
latot. Sokan emlékeznek még a negy
venes években a diakonissza nővérek 
csendes, sok szeretettel végzett mun
kájára. Anyaházunk 1910 óta hatal
mas szeretetmunkát végzett a gyer
mekek, fiatalok, idősek, betegek kö
zött, a gyülekezetekben hitoktatással 
és más szolgálattal. Több évtizedes 
megszüntetés után most újra indul ez 
az áldott emlékű szolgálat.

A  jelentkezők Győrben egyéves 
bibliaism ereti és intenzív ném et 
nyelvismereti oktatásban részesül
nek. A  Szeretetházban a gyakorló 
munkával, ismerkednek. Az egyévi 
próbaidő elteltével -  szerződéskötés 
után -  ösztöndíjjal az Anyaház két
éves diakonissza továbbképzésre Né
metországba küldi a jelöltet.

Jelentkezés és részletes felvilágo
sítás az Evangélikus Diakonissza- 
anyaház címén: Győr, Petőfi tér 4. -  
9025.

Sümeghy József anyaházi vezető
lelkész, Lupták Gyuláné, diakonissza 
vezetőnővér

Felhívjuk O lvasóink figyelmét 
arra, hogy a Magyar Bibliatársulat 
„A Biblia kincseiből vegyél!” című 
12 részes video-sorozatát bemutat
ja a Magyar Televízió 2-es prog
ramja. A következő részek adásá
nak időpontja ismert: október 22., 
november 19., december 10. E 
mindig vasárnapra eső program 
10.25-koí tekinthető meg a TV2-n. 
A két kazetta megvásárolható Saj
tóosztályunk Könyvesboltjában is 
(Üllői út 24.), vagy utánvéttel 
megrendelhető a Magyar Biblia
társulat címén: 1113 Budapest, 
Bocskai út 35. (ára: 4600 Ft).

■ u NAP IGEJE
IG A Z SÁ G O K  É S T A N ÍT Á SO K
Ef 4,11-16

Nagykorúságról beszél Pál apos
tol, Krisztus teljességének eléréséről. 
Érdekes rnegfigyelni egyet s mást. 
Mindenféle tanítás szeléről olvasunk 
és szeretetben való növekedésről, 
épülésről, az igazsághoz való ragasz
kodásról Pál az apostoli hagyomány
tól eltérő tanítások szelében való 
sodródásra gondolt elsősorban. A 
növekedést és az épülést -  a szeretet 
mellett -  az igazsághoz való ragasz
kodáshoz köti. Mit értsünk ezen? 
Mielőtt beleesnénk abba a hibába, 
hogy az apostol em lítette igazságot 
egy bizonyos tanítással azonosíta
nánk, gondoljunk a szeretet himnu
szára: tükör által homályosan látunk. 
Objektív igazság létezik ugyan, de ez 
mindig rajtunk kívül m arad -  a vég
célt, Krisztus teljességének állapotát 
kivéve. A  végállomást azonban bajos 
összetéveszteni az odavezető út állo
másaival.

Ihnítások és gondolati rendsze
rek, amelyeket a teljességet kereső 
em ber -  nem ritkán azonban éppen a 
teljességhez hiányzó részt takargató 
ember, s a valóságbem még reális 
esetben is m int e kettőnek jobb s 
nem  rosszabb arányú ötvözete -  
megfogalmaz, nem  tekinthető azo
nosnak a teljes igazsággal. A  szavak
ba öntött vagy rendszerbe foglalt ih
letett gondolat, kinyüatkoztatás üd
vösen hat, ha megértettük, feldol
goztuk -  relatív voltát azonban ne fe
ledjük, m ert éppen megértésekor, 
feldolgozásakor, integrálásakor, ha a 
Szentlélek fuvallatára jö tt is -  ma
gunk zártuk a tér, az idő, képek vagy 
szavak börtönébe. A  teljes igazság jó  
esetben is e képek vagy szavak m ö
gött van, s az is téved, aki nem  ra
gaszkodik a m egértett részigazságok
hoz, és az is, aki túlságosan ragaszko
dik hozzájuk. A  végállomás felé ve
zető ú t állomásait bajos összetévesz
teni a végállomással, hiszen épp ak
kor tér le az em ber a helyes útról, ha 
ezt teszi. Hogy mi bizonyul akár egy 
életen át is igaznak, azt az tudhatja 
csak meg, aki hagyja, hogy Isten nap 
mint nap tanítsa. Á  teljes igazság az 
örökkévalóságban van, s nem  lehet a 
tér és idő korlátái között élő em ber 
birtokában. Az idő-dimenzió azon
ban nemcsak korlát, lehetőség is: a 
szubjektum számára a  m indenkori 
relatív igazság elérhetőségének lehe
tőségét rejti magában. Gondolkodási 
modellek, rendszerek, úgymond ta 
nítások segítik is gyakran az em bert a 
teljesség felé vezető úton, de még ha 
annak hírnökei is, nem  azonosak a

mögöttük meghúzódó teljességgel. A  
hozzájuk való túlzott ragaszkodás 
ugyanolyan káros lehet, mint meg
gondolatlan elutasításuk.

Jó pap holtig tanul. S ha tanul, 
mindig, mindent másképp lát egy ki
csit. Ez nem hányódás, sodródás, 
amiről Pál beszélt, ez az élet lükteté
se és a fejlődés útja. Nem mindenfé
le tanítás szele, hanem a Lélek szele. 
Önmagunk vagy mások tanításhoz 
kötözése csak rossz reakció a hányó
dástól, sodródástól való félelemre. 
Pál fogalmazta meg ugyancsak: nem 
a félelem lelkét adta nekünk Isten. Aki 
a szívébe zátja Istent, nem kell, hogy 
tanításba zárja. M iért tilto tta  az 
Ószövetség, hogy képet faragjanak 
az Úrról? Akiről ugye, csak képe le
het az embernek!? M ert a m egm ere
vedett kép, ha tegnap igaz volt is, ma 
talán torzít, s holnap biztos, hogy 
torzítani fog. H a egyetlen Isten van, 
semmi sem hiányozhat belőle. S hol 
az a kép, hol az a tanítás, amiből 
semmi sem hiányzik? Ezért fontos 
újra és újra szétválasztani, majd m e
gint csak összekapcsolni Istent és is
tenképet, igazságot és tanítást. Pál az 
igazsághoz való ragaszkodásról be
szélt. M int még el nem ért végcélhoz 
s mint m indenkori rákérdező elvhez, 
illetve folyton tisztuló summához ra
gaszkodhat az ember. M ár idézett 
mondásá szerint Jézus az igazság. És 
ki ragaszkodik hozzá? Aki tanítvá
nya. Tehát tanul tőle, tudása, ism ere
te folyton változik. S eközben tuda
tosodik benne, hogy tükör által ho
mályosan lát, részletet újabb részlet, 
nézőpontot másik nézőpont követ, s 
ezek rendre kiegészítik az előzőeket 
s teljesebbé teszik az összképet. Nem 
is bánja, m ert, homályosan bár, de 
lát. Tiidja, hogy nyer s nem  veszít. A  
látottak m indenkori összességét ke
resi, ami holnap más lesz, m int ma, 
ha nyitott szemmel néz. M egpróbálja 
m egtartani az első parancsolatot: 
akinek nincs más istene, annak egy 
kicsit mindig más az Istene, aki a 
nagykorúság, a Krisztus teljessége 
felé haladó em ber szemében éppen 
ezáltal m arad -  hogy megintcsak Pált 
idézzük -  tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz.

Zay Balázs

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, add, hogy igaz hittel ragasz

kodjunk Hozzád, és helyes kétkedéssel 
vizsgáljuk meg hitünket és gondolata
inkat ú jra és újra, s nap mint nap ta
nuljunk tőled! Amen.
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Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Kará
csony S. u. 31-33. de.-9. Kertész Géza; VIII., 
V^jda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny lám  ás; IX., 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny 'Ihmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. G. 
Lábossá György; 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. 
(családi) Szeverényi János; Budahegyvidék, 
XD., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy 
Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Ihmás; du. 
fél 7. Thkács 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.) G. Lábossá 
György; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. G. 
Lábossá György; Pestújhely, XV, Templom 
tér. de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV, 
Régifóti ú t 73. Nagytemplom de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XIV, Hősök tere. 
de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., 
Tessedik tér. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsa
ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Kósa 
László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. fél 11. Fűke Szabolcs; Rákosliget, XVH., 
Gózon Gyula u. de. 11. Kósa László; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., 
Rákóczi út 83. ref. templom, de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,' XIX., 
Ibmplom tér 1. de. 10. Pintér Tibor; Kispest, 
Hungária út 37. de. 8. Pintér Tibor; 
Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. 
Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér. 
de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., 
Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEjPE 
UTÁN 17. VASÁRNAPON az oltárterí
tő színe: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Mk 9,33-41; az igehirdetés 
alapigéje: E f 4,11-16.

A Televízió szombat reggeli ifjúsági 
műsorát október 14-én reggel 8.05 óra
kor a Budavári Gyülekezet fiataljai ad
ják  Hafenscher Károly lelkész vezeté
sével.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 

október 7., szombat: Misszió Kenyá
ban -  dr. Pásztor János 

október 8., vasárnap: ,Akinek van 
füle...” -  Koczor Tamás evangelizáció 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

MEGHÍVÓ
Október 19-én, csütörtökön 

19 órakor
a Deák téri templomban 

VIA MUSICA
holland evangélikus énekkar

KÓRUSKONCERTJE
Vezényel:

Jacques Horde 
Orgonái:

Roy Kroezen 
A belépés díjtalan

A Szegedi Tanárképző Főiskolán eb
ben. a félévben előadásokat tart dr. 
Bodrog Miklós ny. lelkész a lélektan és 
a vallás tárgykörében.

A  Protestáns Közművelődési Egye
sület Lélektani Szekciója október 10- 
én 5 órakor tartandó ülésén Almaink 
funkciója címmel dr. Bodrog Miklós 
tart előadást az OMIKK helyiségében: 
Bp. V ili. Múzeum utca 17. A megbe
szélést követően sor kerül a szekció el
nökének megválasztására is.

A Budapesti (Fasori) Evangélikus 
Gimnázium felvételt hirdet jelenleg az 
általános iskola VIII. osztályát végző 
gyermekek részére. Feltétel a jó tanul
mányi előmenetel, jó magatartás és az 
egyházhoz való kötődés. Jelentkezési 
lapokat az iskolában (1071 Bp. Város
ligeti fasor 17-21.) és az evangélikus 
lelkészi hivatalokban lehet kapni. Be
küldési határidő: 1995. november 1. Vi
dékiek számára az evangélikus kollégi
um biztosított. Tanulható nyelvek: an
gol, német, francia, japán, olasz, spa
nyol.

Az Evangélikus Bábszínház Egyesü
let rendezvényei: Október 14-én du. 4 
órától a Csipkebokor bábcsoport Szá
raz György: Furfangos Péter című da
rabját adja elő. Csoportos jelentkezést 
kérik előre bejelenteni a 260-2788 tele
fonon.

Óvodások játszóház-előadása októ
ber 11-én du. 3—5-ig a Csillagfény báb
csoport közreműködésével.

Mindkét előadás színhelye a kőbá
nyai gyülekezeti terem: X., Kápolna u. 
14.

A Lepramisszió előadásai keretében 
október 11-én, szerdán este 6 órakor a

VII., Városligeti fasor 7. sz. alatti re
formátus gyülekezeti teremben dr. Jo
hanna Oberlerchner orvos misszioná
rius tart vetítettképes előadást az afri
kai Manyemen kórházi munkájáról a 
leprabetegek között. Érdeklődőket 
szeretettel várják.

Az Ökumenikus Női Bizottság októ
ber 7-én, szombaton 10 órai kezdettel 
Körmenden, az evangélikus gyülekezet 
szervezésében egész napos találkozót 
tart, melyre a környékről is szeretettel 
várják az érdeklődőket.

MEGJELENT! 
ÚTMUTATÓ 1996

Útmutató a Biblia rendszeres 
olvasásához.
Ára: 98,- Ft 

Kapható a Sajtóosztály 
Könyvesboltjában.

A Magyar Cserkészszövetség 1996. 
augusztus 29.-szeptember 1. között 
Leányfalun rendezi meg a Magyar 
Öregcserkészek Találkozóját, a III. 
MÖT-öt. A  rendezvény központi témá
ja, öregcserkészeink összefogása, a 
magyar öregcsérkészet feladatai és 
lehetőségei, tehát a gyakorlati öreg- 
cserkész-munka lesz. A jelentkezéseket 
a MCSSZ címére: Budapest, Pf. 398. 
1519. III. MÖT megjelöléssel kérjük.

Az Evangélikus Külmissziói Egye
sület vezetőségi tagjai szívesen vállal
nak előadást külmissziói délutánon, 
szeretetvendégségen, felnőttek és 
gyermekek részére. Ezzel kapcsolatos 
igények jelentését várjuk Brebovszky 
Gyula ny. lelkész, szervező-titkárnál 
Tápiószentmárton, Ady Endre u. 41. 
2711 címre.

V. FASOR NAP október 7-én a 
Gimnáziumban. A  meghívóban jelzett 
hangverseny helyett istentisztelet lesz a 
templomban.

HALÁLOZÁS
Csepregi Zsuzsanna, a FÉBÉ 

lelkésze, Budapesten, szeptember 26- 
án csendesen elpihent az Úrban. 
Temetése Sárszentlőrincen, október 7- 
én szombaton 11 órakor lesz. „...ha 
majd elmentem és helyet készítettem 
nektek, ismét eljövök és magam mellé

veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, 
ott legyetek ti is.” Jn 14,3.

Lapzárta után érkezett: Szabó Lajos 
ny. esperes lelkész Szombathelyen 
váratlanul elhunyt 85 éves korában. 
Temetése Szombathelyen, október 6- 
án, pénteken negyed 1 órakor lesz a 
Jáki úti temetőben.

Szeretettel várnak színvonalas progra
mokra független, társra vágyó, főleg buda
pesti és környéki keresztény értelmiségi höl
gyet vagy férfit. Jelentkezés Bp. IX., Ráday 
u. 55. utca felől, hétfő, szerda 16-20 óráig. 
Ibi.: 217-6189

ÉPÜLETKLINIKA KFT. Tfel./Fax: (32) 
310-765

Új épületek és tartószerkezetek tervezé
se, meglévő és károsodott építmények felül
vizsgálata .és szakértése, az ország egész te
rületén.

I  TORON YÓRÁ K korszerűen
11 világ szín vonalon-rádióvezérléssel

^^KAPCSOLÓÓRÁR-HARANGOZÓGÉPEK 
TORONYÓRAIPARI VÁLLALKOZÁS 

CT.: Kovács Jenő
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Az engedetlenség büntetése
______ magában az emberben van,

hiszen az engedetlen ember 
önmagának sem engedelmeskedik.

Augustinus
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“ A TARTALOMBÓL“
PEDAGÓGUS KONFERENCIA 

SOPRONBAN

NEMZETISÉGI TALÁLKOZÓ 
DUNAEGYHÁZÁN

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNSNAPOK 
PROGRAM JAI

A bakonycsemyei templom

H iányaink  és veszteségeink
II. R ÉSZ

Abban nem vagyok teljesen biztos, 
hogy helyesen választottam-e meg 
hiányaink sorrendjét, melyeket az el
ső részben felsoroltam, de az bizo
nyos, hogy rendkívüli zavar tapasz
talható a világkép kérdése körül. En
nek azután egyenes következménye, 
hogy áldatlan káosz uralkodik a vi
lágnézetek körül is, aligha volt még 
ennyire kusza, kaotikus, egymásnak 
kibékíthetetlenül ellentmondó világ
képi és ebből fakadó világnézeti el
lentét, mint korunkban.

Könnyű helyzetben lehettek ókori 
eleink, de még a középkori ember is, 
hiszen meglehetősen egyszerűnek 
tűnhetett fel számára a világépület: 
volt a fenn, ahol lakozik az Úristen 
az angyalaival, volt a lenn, az Isten 
ellen féllázadt sátán a démonaival és 
itt középen pedig az ember kereste 
az útját felfelé, rettegve a sötét, dé
moni mélységektől. Minőségi érte
lemben is megfogalmazható volt az 
emberi lét kettős iránya, ahogyan ez 
a gondolat középkori keresztyén fi
lozófusoknál is megjelent (pl. N. 
Cusanus), hogy az ember előtt kettős 
lehetőség áll, mert az ember még 
nem kész lény. Az angyalok kész lé
nyek, befejezettek, perfektek, mi
ként a sötét alvilág lényei is a maguk 
nemében azok, csak egyedül az em
ber nyitott lény, mert belőle lehet 
még angyal is, de elkárhozott lélek is, 
azaz vagy felfelé, vagy lefelé tart éle
tének iránya. így kellett az embernek 
eligazodni a létben, tehát nem a tájé
kozódási pontjával volt gondja, csu
pán csak azzal kellett megküzdenie, 
hogyan menekülhessen meg a lefelé 
könnyű vonzatától, hogyan emelked
jen isteni magaslatokba, s végül ho
gyan szerezze meg az üdvösséget. 
Éppen ezért is volt hallatlan erejű az 
a lutheri felfedezés, hogy nem az em
ber megkérdőjelezhető erőfeszíté
sének függvénye a felfelé irány, ha
nem éppen Istennek Krisztusban 
hozzánk történő lehajlása a nagy 
megszabadulás.

Az ókori, középkori világkép után 
az újkori sem tűnik fel túlzottan bo
nyolultnak, hiszen a világ, a tér, az 
idő végtelensége, az anyag megmara
dásának elve egyszerűen hittétellé, 
dogmává lett, az anyag atomosza, a 
legkisebbnek hitt rész oszthatatlan
sága szintén hittétel volt. A dialekti
kusnak látszó hangzatos címszavak 
ellenére is ez az egész képrendszer 
mechanikusan működött, elegendő 
volt ezeknek a fogalmaknak az emle
getése (mint pl. a végtelené), bár 
senki nem tudta, hogy ezek mit je
lentenek, de úgy használták őket, 
mintha a napnál is világosabb fogal
mak, definíciók lennének. így a vég
telennek hitt, gondolt világban már 
nem tudták elhelyezni Istent, itt kez
dett felbomlani a fenn-lenn egymást 
kiegészítő ellentéte, s a geocentrikus 
(a Föld-középpontú) világkép meg
bukott, elavulttá vált, helyébe ideig
lenesen a heliocentrikus (Nap-kö
zéppontú) világkép lépett, de ezt is 
hamarosan leváltotta egy antropo
centrikus világkép, vagyis egy régi 
görög gondolatot újítottak föl s han
goztatták, hogy mindennek mértéke 
az ember.

Tehát az ember elkezdett olyan fo
galmakkal dobálózni, mint a végte
len, öröktől fogva van stb., annak el
lenére, hogy megragadhatatlan fo- 

I galmak voltak ezek a számára. Hasz
nálta Őket, mint új hittételeket, eze-

V i l á g k é p ü n k  v á l s á g a
két akkor nem illett megkérdőjelez
ni. Ha úgy határozzuk meg a hittéte
leket, hogy nem bizonyítható dolgok 
elfogadása, akkor ezeket is hittéte
leknek tekinthetjük. Tetszetősek vol
tak, mert az emberi értelem felfede
zéseinek tűntek fel, ám válójában 
megfoghatatlanok voltak. Az újkori 
világképben az anyag fogalma is dog- 
matikummá lett, s határozottan állí
tották sokáig, hogy az anyag legki
sebb alkotórésze, az atom oszthatat
lan. Később kiderült, s ez már a leg
újabb kor kríziseinek egyike, hogy 
még az atom elemi részei is tovább 
oszthatók. A laikus filozófus -  az ut
ca embere -  itt abba is hagyta a gon
dolkodást, s öntudatlanul is ragasz
kodott az elavult újkori elképzelései
hez, már nem kívánt elgondolkodni 
afelett, hogy valami meglepő és ér
dekes titok rejtőzködik az anyag 
oszthatóságában, s azzal már nem is 
akart foglalkozni, amit néhány spiri
tuális szinten is gondolkodni akaró 
fizikus mondott ki, hogy az anyag 
nemcsak energiává, hanem szellemi
séggé is válhat. Az újkori világképből 
egyenesen következett azonban a lét 
szellemi oldalának tagadása, úgy 
hogy a laikus filozófus ezeket a kér
déseket messze elkerülte. Meglepe
tést elsősorban a modem fizika oko
zott, de itt csak egyetlen példát emlí
tek: az objektívnek mondott fizikai 
valóság mikrovilágát (az elemi ré
szek világa) az alany, a kísérletet vég
ző személy elvárásaival befolyásolja. 
Most tekintsünk el konkrét leírástól, 
fogadjuk el a quantumfizika képvise
lőinek felfedezését, hogy a mikrovi
lágban folytatott kísérleteiknél meg
figyelték az elvárások hatását. Miféle 
szellemi kisugárzás ez, hogyan hat
hat a kísérletet végző alany a kísérle
te tárgyára?

Az újkori filozófusok közül néhá- 
nyan mégis felfedezték és megfogal
mazták azt, amire senki sem akart 
odafigyelni, se Keleten (ideológiai 
hátterű politika miatt), se Nyugaton 
(tartósnak bizonyuló szellemi zavar 
miatt). Néhányan mégis rájöttek ar
ra, hogy az újkori világkép által a va
lóság, a létezés valóságának kataszt

rofális beszűkítése következett be. 
így a modem gondolkodás reduk- 
cionista lett, azaz hittétellé tette azt, 
hogy mindig mindent valamire vissza 
kell vezetni azzal a nyelvtani szerke
zettel, hogy ez és ez nem más, mint— 
Az ember nem más, mint szőrös ma
jom... Az élet nem más, mint bonyo
lult kémiai, fizikai, biológiai folya
matok összessége... stb.

Nincs arra mód és lehetőség, hogy 
ilyen súlyos kérdéseket ilyen rövid 
keretben megfelelő részletességgel 
tárgyaljunk, ezért csak összefoglaló 
módon kívánom leírni, hogy az újko
ri világképnek négy alapvető hittan
tétele volt: 1. a tér végtelensége, 2. az 
idő örökkévalósága, 3. az anyag meg
maradásának elve és 4. a természeti 
törvények abszolút érvényessége. A 
mai ember lényegében ebben a világ
képben gondolkodik, de zavart és 
nyugtalanságot az okoz, hogy éppen 
a természettudományok kérdőjelez
ték meg ezt a világképet. Kiderült, 
hogy ezek is hittételek voltak, nem is 
bizonyított tételek, a tudományosság 
látszatát keltve fosztottak meg soka
kat a hit lehetőségétől. Mert a mo
dem fizika arról beszél, hogy a tér 
nem végtelen, legfeljebb határtalan, 
az idő nem örökkévaló, hanem rela
tív, az anyagról azt sem tudjuk, hogy 
valójában micsoda, a természeti tör
vények pedig olykor alaposan meg
tréfálnak bennünket.

A legújabb kori világkép krízisé
nek a lényege, hogy elveszett a tájé
kozódási pontunk. Nincs fenn és 
lenn, nincs középpont, nincs mihez 
igazodni, s ezért az ember lelki érte
lemben tántorogva éli le a végzetes 
mélység felé tartó életét, és nem tud
ja, hogy a mélység felé tart az élete. 
Istennek adhat hálát az, aki hitének 
a golgotái kereszt Krisztusa a közép
pontja, de kortársaink jelentős töme
gei vesztették el nemcsak a tér, de az 
életük középpontját is. Tehát jelen
leg nincsen modem világképünk. Az 
újkorit kinőttük, de a hit után sóvár- 
gó lelkű ember abban a régi világ
képben fogolyként nem lát elég 
messze.

R ibár János

JÉ Z U S M O NDJA: „AKAROM , T ISZ T U L J M EG !”

Országos Evangélizáló Hétvége Nagyteresén 1995. október 21-22-én. 
Szombaton, október 21-én:

10.00 Szárazon mentek át a  tenger közepén. 2Móz 14,13-22. 
Bohus Imre igehirdetése.

11.00 Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani.
Koczor Tamás előadása.

11.40 Személyes hozzászólások, éneklés, énektanulás.
1230 Ebéd.
14.00 Bűneinkről az apostoli levelekből.

Csoportos megbeszélés.
16.00 Énekkari szolgálat.
17.00 Ez az a kenyér, amelyet az Úr adott. 2Móz 16,11-21.

Bohus Imre igehirdetése.

Vasárnap, október 22-én:
930 Úrvacsorái előkészület, éneklés.

1030 Úrvacsorái istentisztelet
Valaki feltekintett a  rézkígyóra, életben m arad t 
4Móz 21,4-9. Bohus Imre szolgálatával.

12.00 Ebéd.
1330 Akarom, tisztulj meg!

Koczor Tamás előadása, megbeszéléssel.
15.00 Befejező igehirdetés.

Légy erős és bátor! Józs 1,5-9.
Bohus Imre szolgálata.

BAKONYC SERNYEI ZÁPOROK
Örömünnepre gyűlt egybe szep

tember 17-én Dunántúl legna
gyobb falusi gyülekezetének népe 
ismerősökkel, barátokkal, szom
széd gyülekezetek küldötteivel, 
hogy a teljesen felújított, több 
mint 200 éves templomukért hálát 
adjanak Istennek.

Ragyogó napsütés kísérte az Is
ten házába sereglő sokaságot, de 
az istentiszteleten záporozott az ige 
áldásos esője: a heti igével köszön
tötte az összegyűlteket ifj. Bence 
Imre lelkészük: „Áldjad, én lelkem 
az Urat!”. Szebik Imre püspök pe
dig a 27. zsoltár 4 verse alapján 
hirdette az igét. A  hálaadás örö
mében a zsoltáros imádságával és 
példájával emlékeztetett a püspök 
arra, hogy a templom menedék
hely, oltalom, ahol a megőrző, és 
bűn átkától megmentő Isten áldá
sa alá kerülünk, ahol erősödhet és 
épülhet a közösség, s ahonnét szét 
kell, hogy sugározzék világunkba a 
szeretet, a reménység. A liturgiá
ban Lábossá Lajos esperes és az 
énekkar is szolgált.

Amikor a hatalmas gyülekezet 
kitódult a templomból, újra zápor 
fogadta őket. Hatalmas eső mosta 
el a szabadtérre tervezett vendég
séget, amelyet a gyülekezet szor
gos asszonyai és az ügyes kezű fér
fiak már előkészítettek. Védett 
helyre húzódva elfogyasztották 
ugyan a finom ebédet, a pompás 
süteményeket. A szokatlan nagy

zápor megduzzasztotta a Gaja- 
patakot, elöntötte az alacsonyabb 
kerteket, s elmosta a hegyoldala
kat. Mintha az ég is prédikált vol
na, figyelmeztetve: emberek, nem 
a testiek a legfontosabbak! Ne a 
magatok szorgalmára legyetek 
büszkék, hanem Isten áldozatán 
csodálkozzatok, azon örüljetek, 
amit Ő készített nektek!

Délutánra aztán kitisztult az ég, 
megnyugodtak a kedélyek, ám a 
gyönyörű hatalmas templomkert 
helyett a templomba szorult az ün
nepi közgyűlés. A gyülekezet min
den generációjának verse, éneke, 
zenéje vette körül a lelkész beszá
molóját és a püspök köszöntését. 
A  tatarozási munka történetében 
záporoztak a nevek, az adatok. Vi
lágossá lett, hogy a nagy létszámú 
gyülekezetnek is több évi előké
születre, gyűjtésre volt szüksége az 
öt és fél milliós munka elvégzésé
re. „Ez a templom nemcsak az 
evangélikusok, hanem az egész falu 
kincse!” -  hallottuk. A műemlék- 
védelem másfél, az önkormányzat 
félmilliós támogatása és az alapít
ványhoz való pénzbeli hozzájáru
lásokon felül a fizikai munka érté
ke is jelentős volt. Helyi fuvarozó 
díjtalanul szállította a törmeléket, 
gondnokok, presbiterek, férfiak 
vakolatleverésben, s egyéb munká
ban segítettek. Az asszonyok taka
rítással, fiatalok mázoló munkával 
vitték előre a sikert.

Szebik Imre közvetlen hangú 
püspöki tájékoztatójában bátorí
totta a gyülekezetét, hogy ne csak 
építsen, hanem maga is épüljön az 
Isten házában az igével. Aldáskívá- 
nása után Kalincsák Ferenc presbi
ter az önkormányzat nevében is 
megköszönte a lelkész fáradozását.

Záporozott a hálaadás öröme, a 
boldogság mosolygósra festette az 
arcokat, amikor a megújult temp
lomra feltekintettünk. így hallot
tuk a beszámolóban: „Jó volt látni, 
hogy a gyülekezet tagjai miként 
tettek meg mindent és azt is öröm 
volt látni, hogy más felekezetű 
testvérek miként áldoztak időt és 
energiát arra, hogy templomunk 
megújuljon. így lett számomra jel
lé ez a munka: jel abban, hogy az 
összefogással nagy dolgokat lehet 
megvalósítani. Jel abban, hogy 
semmi felől nem kell aggódni: Is
ten megáldja a benne reményke
dőket. Jel abban, hogy az evangéli
kus egyház nemcsak a múltban 
gyökerezik, hanem jövőt épít, s ezt 
úgy teszi, hogy szereti ezt a temp
lomot, mely 1786-ban épült, sok 
történelmi viharon és természeti 
csapáson ment át. Ez a templom 
legyen az a hely, ahol Isten kegyel
méből erősödhetünk az evangéli
um, a hirdetett ige szavai, s a 
szentségek által, s bátorodunk a 
hitben, a testvéri közösségben. Di
csőség érte Istennek!”

- e - e

...és a férfiak hol vannak?
Nemzetközi egyházi férfi-konfe

renciát tartottak Budapesten, a 
Benczúr Hotelben 100-nál több 
résztvevővel szeptember 6-10-ig. 
,^4 hol a Lélek -o tt  a szabadság” té
ma alcíme: Merjünk kapcsolatot 
teremteni -  éljünk felelősen!

Rendezője a Keresztény Férfiak 
Európai Fóruma, házigazdája a 
Magyarországi Evangélikus Egy
ház, Harmati püspök vezetésével. 
Irányítója Günter Apsel német 
evangélikus lelkész, az elnökség 
képviselőjeként, előkészítője Mar
tin Rosowski lelkész, főtitkár volt.

Olvasóink számára nyilván tisz
tázandó kérdés: miért van egyálta

lán szükség az egyházban külön fér
fi munkaágra? Semmiképpen sem 
a női munka ellenében! Szerte Eu
rópában megfigyelhető jelenség, 
hogy a nők sokkal tevékenyebbek 
az egyházi szolgálat különböző te
rületén, kivéve a vezetést... A 
templomlátogatási arányszám jó 
esetben 70:30% a nők javára. Es 
hol vannak a férfiak? Csak szemlé
lődnek? kritizálnak? egyházpoli
tizálnak?. A  Férfiak Fóruma célja 
férfitestvéreink bekapcsolása, te
vékenységük igenlése és felhasz
nálása. Természetellenes jelenség, 
hogy az egyházi élet elnőiesedik. 
Mindkét nem együtt kell, hogy

részt vegyen az egyház egész életé
ben. Nem az egyformaság hanem 
az egyenlőség a Icét nem között, ezt 
is jelenti.

Az előző konferenciát 1993-ban 
Skóciában, Edinburg mellett tar
tották, ahol e sorok írója is részt 
vett. Ott vetődött fel a gondolat, 
hogy a következő találkozás szín
helye Budapest lehetne. Megfele
lő előkészítő tárgyalások sora után 
a terv megvalósulhatott.

Itt vendégeink megismerked
hettek mai társadalmunk kérdé
seivel Andorka Rudolf professzor 
előadásából. Majd három egyház 

(Folytatás a 3. oldalon)

Ö T Ö D IK  HÍRADÁS

Az evangélizációs és missziói várakozások
Lassan, de reményt keltőén 

bontakozik a szervezés területén 
egyházunk evangélizációs és 
missziói munkája. Ismét jelentős 
állomáshoz érkeztünk. Nagytar- 
csán október 21- és 22-én kétna
pos országos evangélizáció lesz. 
Az őszinte öröm és hála közben 
alázatosan mérlegelünk. Erősö
dik-e jelentősen egyházunk 
evangélizációs és missziói szolgá
lata? Növekszik-e a ténylegesen 
hitre jutottak, a hitben valóságo
san megerősödöttek száma? Tbd- 
juk, a Szent Lélekjelenlétén, mun
káján van a hangsúly, alapjában az 
ő  titkai területén küzdünk, imád
kozunk. De sóvárgunk a tényleges 
keresztények, a Krisztushoz kap
csolódók számának, közösségei
nek növekedésére.

Ez az országos Missziói Bizott
ság által most tervezett nagy alka
lom reményünk szerint növeli azt 
az evangélizációs láncot, melynek 
első szemei a tavalyi irsai, pilisi or
szágos „boldog evangélizáció” és 
az egy közös napon, 8 helységben 
szervezett tavaly őszi, majd a 12 
helységben szervezett, ez év máju
si regionális evangélizációk. Az 
egész országban ez utóbbinál

Szombathelytől Nyíregyházáig, 
Balassagyarmattól Békéscsabáig s 
még más nyolc helységben egy na
pon közös szempontokkal és 
imádsággal fogott össze a szolgá
lók, a sok színű munkát végzők je
lentős serege az evangélium meg
térítő erejét együtt mozgósítani. 
Az egész egyházunkat érintő or
szágos és körzeti ébresztő, hitmé
lyítő alkalmak természetesen nem 
helyettesíthetik a gyülekezetek, az 
egyházmegyék, s az egyházunkhoz 
kapcsolódó közösségek, egyesüle
tek evangélizációs és missziói al
kalmait, de nagy méretű feladatá
nak megoldása, az ország evangé- 
likusságának s a velük kapcsolat
ban élő nemkeresztények konkrét 
megszólítása pótolhatatlan.

Mind az evangélizáló, mind a 
missziói megszólító erő, új életet 
ajándékozó hatalom érvényesülé
sében reménykedünk Nagytar- 
csán. Az evangélizációt, a missziót 
az új egyházi törvény definiálása, 
meghatározása szerint értelmez
hetjük: „Ébresztő evangélizációval 
az egyháztól eltávolodott megke
reszteltek felé, belmissziós szolgá
lattal a hazai nemkeresztények fe
lé, külmissziós felelősséggel pedig

a külföldi nemkeresztények felé 
fordul az egyház.”

Bizony nagy szüksége van meg
gyengült egyházunknak arra, hogy 
a Szentlélek ébresztő evangélizá- 
ciókon is hívja, gyűjtse a keresz
ténységtől teljesen elhidegült meg
keresztelteket. Hasonlóan nagy 
hangsúlyt kell helyeznünk arra is, 
hogy hívogató missziós megszólí
tással, alázattal és szeretettel for
duljunk a nemkeresztények felé is. 
Hiszen körülöttünk és velünk ha
talmas számban élnek megkeresz- 
teletlen ismerőseink, barátaink, 
sőt közeli szeretteink. Néha még 
külföldi ismerőseink is.

Itt a mérlegelés csendjében, a 
kétszer kettő józanságának henge
re alatt rámhullnak evangélikus 
egyházunk zavarai, bűnei, pusztu
lásának felkiáltójelei is. Az a kér
dőjel is, hogy az evangélizáció és a 
misszió mikor kerül már a nagy 
kérdések között is a legnagyobbak 
közé? A Szentleiket azonban nem 
kérjük, nem várjuk hiába, ha tény
legesen az Életről van szó! Re
ménykedünk, hogy Nagytarcsán 
sem várjuk hiába!

Koczor Miklós
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OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

A panoráma

Olivér lihegve kapaszkodik felfelé, már az utolsó 
métereknél tart a csúcsra vezető úton. Az égen rikol- 
tozva köröz egy fekete tollú madár. Lejjebb az úton 
apa közeledik, bukdácsolva a kövek között. Idefent 
minden csendes és nyugodt.

Olivér leveszi a bakancsot,'és'lehúzza a vastag'pa
mutzoknit. Erezni szeretné talpával a puha pázsit si- 
mogatását. Rövid szárú, dús levelű sárga és fehér csil
lagvirág nyílik mindenütt. A ködlepte völgyön túl he
gyek tűnnek elő. Mint kék színű, hullámzó szalagok, 
egyik a másik után, hosszan, messzire elnyújtózva. 
Olivér nagyokat szippant a levegőből. Lábujját bele
fúrja a fűbe, és néz, csak néz.

„Szép ez a hely, Jóisten!”
„Kérlek”, mondja Isten, „élvezd, ameddig csak jól 

esik.”

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Zsol-tár-lat
Furcsa ez a cím, pedig egyszerűen egy rajzpályáza

tot takar. Az lesz ugyanis a feladat, hogy négy héten 
keresztül egy-egy zsoltárhoz készítsetek rajzot, olyan

képet, amit a zsoltár sorai ihletnek. Minden beküldött 
mű már önmagában pontot ér, de természetesen kü
lön is értékeljük a legjobban sikerült alkotásokat. 
Most a z  e ls ő  z s o ltá r h o z  kell rajzot készíteni.

Rajzaitokat a lap dátumát követő keddig adjátok 
postára!

Jó munkát kívánok!

„ELMESÉLNEM NEKED...”
Elindítottunk egy olyan rovatot, amelyben az álta

latok írt versek válhatnak lapunk olvasóinak közkin
csévé. Ehhez az kell, 
verseket!

Most Erényi Gizella, 
közöljük.

Derű
Micsoda reggel! 
Megenyhült az ég, 
felhőtlen gyöngéd 
sugárzó kékje 
mosolyra késztet:
Már foszlik a gond, 
bimbózik remény 
és repes a szív.

hogy írjatok és küldjétek 

budapesti olvasónk írásait 

*
Ébresztő...

madárricsajra ébredek, 
a dallamlárma jólesik; 
üdít szívet, tanít:
Örülj!
örülj új nappalodnak, 
zengjél velünk zsoltárokat 
-  hálát a fényért, életért.

Humorzsák
A hetvenéves zeneszerző, Gluck, már olyan elesett, be

teg volt, hogy az ágyat sem tudta elhagyni, és nagyon ke
vés látogatót volt szabadfogadnia. Egyik ezek közül Sa
lieri, a komponista volt, Gluck védence és barátja. Sa
lieri tudta, hogy a beteget nem szabad felizgatni, de nem 
tudta megállni, hogy munkájával járó gondjairól ne be
széljen. így elmesélte, hogy az „Utolsó ítélet” című zene
művön dolgozik, és nem tudja, hogy Krisztus szerepét te
nor vagy bariton hangfekvésre komponálja-e. Gluck a 
következő választ adta:

-  Fel a fejjel, kedves barátom! Én hamarosan tudni 
fogom, milyen a hanga. Akkor természetesen azonnal 
értesítelek majd.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

Fakocka templomban
„Műveim irodalmi értelemben véve ugyan nem vallá

sosak, de vallásos szelleműek, és -  úgy érzem -  temp
lomtérben szólalnának meg legjobban, tudományos be
vezetések és elemzések nélkül. Hangversenyteremben, te
hát ,világi’ környezetben, másképp szólnak. ”

Galina U s z t v o l s z k a j a  orosz komponista 1919- 
ben született Petrográdban. Alkotásainak modem és 
vallásos hangvétele miatt nem néztek rá jó  szemmel a 
Szovjetunióban. Kellemetlenségei idején egykori tanára, 
maga S o s z t a k o v i c s  állt ki mellette. Három szokat
lan hangszerelésű, lazán összetartózó müvéről, amelye
ket a hetvenes években írt, a P h i l i p s  C lass ic s  ki
adó 1993 áprilisában felvételt készített egy amsterdami 
templomban. A  S c h ö n b e r g  E n s e m b l e  élén 
Reinbert de L e e u w  zongorista állt. Előadásuk igé
nyes, a most megjelent és nálunk is kapható lemez hang
zása tiszta és plasztikus.

A tubára, kisfuvolára és zongorára írt I. K o m p o z í 
c ió alcíme: D on a n o b i s  p a c e m  -  A d j  nekünk  
békét; a nyolc nagybőgőre, negyvenháromszor negyven- 
három centiméteres fakockára és zongorára írt másodi
ké Dies  i r a e - A m a  nap,  a négy fuvolára; négy fa 
gottra és zongorára írt harmadiké pedig B e n e d i c t u s  
q u i  v e n i t  -  Á l d o t t ,  a k i  j ö n .

„ M i n d e n k i t ,  a k i  v a l ó b a n  s ze re t i  a z  én 
z e n é m e t ,  arra ké rek ,  a t e o r e t i k u s  e l e m 
z é s r ő l  m o n d j o n  l e . ” Elementáris dolgokat csakis 
befogadni lehet. A  befogadás szolgálatában persze állhat 
elemzés is, de az már nem teoretikus elemzés, hanem az 
élmény befogadása, tudatosítása. Usztvolszkaja zenéje 
elementáris zene. Foszlányok, töredékek, alapformák. 
Ősi világ elevenedik meg, a kezdetek hangjai törnek fel 
a mélyből, nyersen és durván, egyszerűen és erőteljesen. 
Messze van ez a zene a megszokott egyházi muzsikától -  
de vajon az egyház ősokától és végcéljától -  Istentől -  
messze van-e?

„Áldo t t ,  a k i  j ö n  az  Úr n e v é b e n !  ” Jézus be

vonul Jeruzsálembe, és a tömeg lelkesen ünnepli. Aztán 
történik valami. A  templomtisztítás. Jézus feldúl min
dent. „Ne m azér t  j ö t t e m ,  hogy bék es s ég e t  
h o z z a k ,  h a n e m  hogy k a r d o t . ” -m ondta más
kor. Akárcsak a méreg amely öl vagy gyógyít, öl és gyó
gyít. Kellő időben, kellő mennyiségben és kellő helyen 
gyógyít. Pál apostol is kétélű kardhoz hasonlította Isten 
beszédét. Feldúlja a felszíni, hamis békességet, hogy las- 
san-lassan igazi békesség köszönthessen be. A  hamis bé
kesség elkerülhetetlen következményekkel jár, kard kö
veti. Elejét sem veheti más, csak a kard, amely azonban 
-  végtére is -  békességet hoz: Usztvolszkaja zenéje a nu- 
minózum jelenlétét reprezentálja a templomban, a titok
zatos, hatalmas Istenét. A  mélység, a magasság egyszerű, 
hol szép, hol durva világát. Hogy az ősképi világ -  bár
mi legyen is a hordozója -  hogyan hat, azt a rezonancia 
helye dönti el. Vi lági  k ö r n y e z e t b e n  m á s k é p p  
s z ó l n a k  -  mondta műveiről Usztvolszkaja. Nincs 
minden Istentől, de n é l k ü l e  sincs semmi. Ezért 
mondta Pál apostol: „ A z o k n a k ,  a k i k  I s t e n t  
szere t i k ,  m i n d e n  a j a v u k r a  s z o l g á l . ” Közö
nyös, elutasító vagy eleve behatároló fogadtatás esetén 
semmi sem jelent áldást. Világi környezetben. Templom
térben viszont minden áldást jelent, származzék akár 
közvetlenül, akár közvetve Istentől, legyen akár megtar
tandó, akár elhagyandó. Amikor levetett saruval tekint 
az ember arra, aki jön, arra, ami jön, és igazán szembe
néz vele.

A d j n e k ü n k  békét .  Kemény zene. A m a  nap.  
Csak hamis békesség után a harag napja. Á l d o t t ,  ak i  
j ö n .  A z ősképek és hordozóik jönnek. Nyolc nagybőgő 
szól éppen, fakocka és zongora. A  kocka el van vetve, az 
igazság-magvak, alapképlet-töredékek és kisebb-na- 
gyobb, közvetlenebb-közvetettebb hordozóik egészen az 
utolsó pillanatig jönnek. És t e m p l o m t é r b e n  más
képp szólnak.

f i a  t a l o k n a k

V á n d o r ú t című rovatunkban szeretnénk hétről hétre valamilyen témát kifejteni, fiatalokat megkérdezni, 
esetleg szakvéleményt kérni azoktól, akik igazán értenek hozzá. V a llo m á so k  című rovatunkkal pedig 
bizonyságtételeket szeretnénk a fiatalok előtt megszólaltatni. Egyrészt az ország minden területéről való fia
talok vallanának arról, hogy mit jelent számukra Jézus közelsége. Másrészt, mivel úgy érzem, mára nagyon , 
kevés lett az elénk állítható példakép, idősek, lelkészek és teológiai professzorok bizonyságtételeiből is sokat | 
tanulhatunk.

Novotny Dániel i

VÁNDORÚT (1.) * *
Énekeljünk az Urnák új éneket?

„Pihenjetek, Jancsi, mert nem 
bírok a lóval!” -  kiabált be valaki 
egy vidéki imaház ablakán, ahol 
talán a legelső keresztyén könnyű
zenei együttes gyakorolt. Innen, a 
60-as évek közepéről indult el va
lami, ami mára már nagyon 
kinőtte magát. Zenekarok, feszti
válok, táborok az eredménye an
nak a munkának, amit akkor né
hány fiatal elkezdett.

Kinőtte magát, bár ez nem volt 
egyszerű dolog. Sok kritika érte az 
új zenei irány megjelenését az egy
házban. De az az érdekes, hogy 
nem a kezdet kezdetén. Sőt akkor 
éppen nagy örömmel fogadták. Ki
csit később, ahogy terjedt a „mo
dern zene”, éledt föl az erősödő 
kritika: „ezzel nem lehet Istennek 
énekelni, zenélni!” Ez a kritika 
máig is él. Ma is elismert emberek 
szájából hallunk ilyen mondatot: 
„A gitár nem való a templomba!”, 
vagy ilyet: „Az elektronikus hang
szer, nem hangszer.”

„Amit az Űr megtisztított, ne 
mondd azt tisztátalannak!” A  ze
nére is érvényes ez! A  „könnyű” 
zenére is! Ahogyan az orgonát is 
templomba illővé tehette Isten - ,  
bár az orgona a keresztyénüldöző 
rómaiak orgiáit kísérte, és átkos 
hangszer volt - ,  úgy Isten meg
szentelheti a mai kor irányait is!

Egy dolog a lényeg. Nem egy
szerűen zenéről van szó. Ném a 
magunk örömére, nem a zenéért 
önmagáért szól a keresztyén ének, 
a keresztyén zene! Az Istené a di
csőség, Istené a keresztyén zene. 
De manapság nem efelé hajlik a 
keresztyén „könnyű” zene, inkább 
azt mondják: „Jő együtt zenélni, jó 
együtt énekelni, felemelő dolog a 
zenélés”. D e hova emel fel?

Istenhez kell, hogy emeljen! N e
ki, az O dicsőségére kell, hogy 
zengjen! És kell, hogy zengjen! Mi 
lenne, ha mindenféle világi témát, 
emberi örömöket, bánatot énekel
nénk meg, de Istenről nem esne 
szó? Szép gondolatok, mély érzé
sek -  mondhatnánk, de a keresz
tyén zenének nem ez a dolga. Ha
nem a bizonyságtétel. Konkrétan! 
Kimondva, hogy Jézus Krisztus 
Úr! Merjük mi fiatalok is vállalni 
zenénkben ezt! Ne higgyük azt, 
hogy az az igazán értékes és jó ke
resztyén zene, ahol a szöveg na
gyon elvont, mély és filozofikus, és 
az már elavult, hogy „Jézus szíved

be lát...” Annak, akinek igazi a hi
te, sohasem lesz unalmas Krisztus 
dicsérete. Jézus Krisztus tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz! 
Szentlelke ugyanúgy munkálkodik 
az egyszerű gondolatokban is! Egy 
a fontos: az Úrnak adjuk a di
csőséget. Mi maradjunk csak szol-

VALLOMÁSOK (1.)
Nagymamám révén kerültem a 

kelenföldi gyülekezetbe, de eleinte 
csak nyári táborokba szerettem iga
zán járni. Kicsit nehezen fogadtak el 
a gyerekek egy vak kislányt. Szeret
tem az együttléteket, a közös ének
lést, de bár ismertem sok bibliai tör
ténetet, itt, ezekben a táborokban 
nagyon fontossá tudott válni az 
egyik vagy a másik. Nagyon szeretem 
a karácsonyi történetet, de talán a 
tékozló fiú  története a legkedvesebb.

Olyan csodálatos az a szeretet, 
ahogyan az apa az egészen megrom-’

Ez a művészet már egészen ko
rán létezett, a Biblia tanúsága sze
rint különböző alkalmakon gyako
rolták, mint ünnepségeken, 
menyegzőkön, temetéseken vagy 
csak személyes alkalmakkor. D á
vid vallási célra lévitakórust állí
tott fel. Az őt követő királyok is 
folytatták ezt a hagyományt.

A  Bibliában előforduló hang
szerek: lant, síp vagy fuvola, dob,

gák, egyszerű zenészek, akik a hát
térben maradnak!

így maradhat élő és ható a ke
resztyén zene, a keresztyén ének 
így lesz Isten áldása régin és újon.

lőtt, hibákkal teli és főleg teljesen ér
demtelen fiú t visszafogadja, a szere- 
tetével veszi körül. Nekem itt van 
Mirjám (így nevezte el azt a német 
juhász kutyát, aki vezeti, ha bármer
re megy), akivel igazán csúnyán bá
nok, szidom egész nap, meg is verem 
néha, de ő  mégis olyan hűségesen és 
szeretettel viselkedik irántam, hogy 
nyugodtan rábízhatom a testi épsé
gemet. Pedig meg sem érdemiem, 
hogy ilyen kedves kutyám legyen...

Kiss Etelka (18, Bp. Kelenföld, 
születésekor, orvosi hiba miatt lett vak)

csengettyű, kürt (kosszarvból ké
szült), ezüstkürt, hárfa, tambura, 
citera, hegedű, cimbalom, trombi
ta. Ezen hangszerek leírásainak ja
vát Sámuel könyvében, a Dávidról 
szóló részekben, illetve a Zsol
tárok könyvében találjuk. A  zene 
és az Istent dicsőítő és magasztaló 
ének fontos része a keresztyén 
életnek az Újszövetségben is.

(Bibliai nevek és fogalmak)

PÁLYÁZAT
A Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Bizottsága pá

lyázatot ír ki evangélikus ifjúsági csoportok felszerelésvásárlásá
nak támogatására.

Célunk, hogy a további évekhez hasonlóan az ifjúsági csopor
toknak szerény anyagi segítséget adjunk a már esetleg meglévők
höz, hogy gitárt, pingpongasztalt, énekfüzetet stb. vásárolhassa

nak.
Pályázni csak űrlapon lehet, amelyet telefonon, levélben lehet 

kérni, vagy személyesen átvehető az Üllői út 24. alatt Marton Ta
másnál (Tel.: 134-4591).

A pályázatokat 1995. november 3-ig lehet beadni a fenti címen.
A bírálóbizottság csak a kiírásnak megfelelő és határidőre be

érkező pályamunkákat tud értékelni.
A rendelkezésünkre álló összeg: 200 000 Ft.

B. J. D., 
a Jubál fesztivál 
egyik szervezője

A zene a Bibliában

Theológiai-történeti Fórum 
„A megbékélés, mint Isten ajándéka, és az 

új élet forrása”
1995. október 20. 9 3 0 -1 5 3 0  óra

Deák téri Evangélikus Gimnázium 
(1052 Budapest)

PROGRAM
Megnyitó áhítat 

Dr. Pásztor János

Előadás
3  megbékélés, mint Isten ajándéka és az 

új élet forrása”
Dr. Bartha Tibor 

Korreferátum
Történeti-társadalmi aspektus 

Dr. Gergely András 
Korreferátum

Okumenikai aspektus 
Dr. Hafenscher Károly

Fórum
Ebédszünet

Paneldiszkusszió
A megbékélés gyülekezeteink életében 

Dr. Harmati Béla, dr. Hegedűs Lóránd, 
Révész Árpád, dr. Hecker Frigyes, 

dr. Ladocsi Gáspár
A panelt vezeti: dr. Hafenscher Károly 

Zárszó
Dr. Bóna Zoltán

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

PROTESTÁNS KULTURÁLIS EST
„Fogadjátok be ebát egymást, ahogyan Krisztus is 

befogadott minket az Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)
1995. október 29. este 6 óra

MOM Művelődési Ház Színházterme 
(Budapest XII., Csörsz u. 18.)

PROGRAM
Gyülekezeti ének: „Erős vár a mi Istenünk” 1-2. vers 

Megnyitó: dr. Bóna Zoltán 
Franz Tbnden „Erős vár a mi Istenünk” -  kantáta 

Előadja a Lutheránia Ének- és Zenekar, vezényel: Kamp 
Salamon

A szeretet himnusza;
József Attila: A Dunánál, előadja: Csikós Sándor 

Előadás -  bizonyságtétel: Kányádi Sándor 
Purcell: Urombita hang 

Mendelssohn: Angyalszárnyakon 
Lorenz: Áldjad én lelkem 

Előadja az Újpesti Harangkórus, 
vezényel: Simon Norbert 

Kányádi Sándor XC. Zsoltár;
Reményik Sándor Ne ítélj, előadja: Incze Ildikó 

Somonyi Zoltán-Gryllus Dániel: Hegyibeszéd (részlet) 
előadja: Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos 

Ady Endre: Imádság háború után;
Karinthy Frigyes: Előszó;

József Attila: Csöndes estéli zsoltár;
Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm, 

előadja: Balikó tamás 
Gárdonyi Zoltán: Lakozzál bennünk; 

Hándel-Pátkai: Csak téged dicsér 
Ellor-Tóka: Zengjétek Jézus nagy voltát!

Előadja a Ráday Kórus, a Pesterzsébet Központi 
Gyülekezet Énekkara, és a Baptista Ifjúsági Kórus; 

vezényel: Máté János, takaró Mihály és Kovács István 
Apostoli tanítás: Római levél 15,1-13, 

felolvassa: Lőrik Levente
Gyülekezeti ének: „tebenned bíztunk eleitől fogva” 

Himnusz

Szíves adományaikat a Kulturális Est költségeinek 
fedezésére fordítjuk

„Egymás terhét hordozzátok, így teljesítitek a Krisztus 
törvényét” (Gál 6,2)

Előzetes jegyrendelés!!!

Zay Balázs

Nem személyválogató:
járjon erre vadász, turista, koldus vagy
álruhás király, mind megpihenhet rajta.
Nem kényeskedik:
hol a nap, süti, s szárítja csontkeménnyé, 
hol meg vizes, megsárgult levelek lesznek 
fagyos paplanná rajta, míg a hó be nem lepi.
De az embereknek fontos, hogy van: 
mert megpihenhet itt, aki fáradt, elköltheti 
az otthonról hozott ebédet a vándor, örül neki 
mindaz, ki erre járva látja öt, s ráül, akár csak 
egy-egy percre is: a padra az erdei ösvény mellett.

Személyválogatás nélkül vársz De is minket, Uram, 
hogy megpihentesd a vándorlásban megfáradt népedet, 
és új erőre kapva folytassuk utunkat tovább...
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...és a férfiak hol vannak?
(Folytatás az 1. oldalról) 

m u ta tk o z o tt be: A z evangélikus 
(H afenscher), a  református (Pász
to r) és a  met hód ist a (H ecker). -  A  
konferencia főelőadását az öku
m enikus nyitottságáról ism ert, b é 
csi róm ai katolikus professzor: dr. 
Paul M. Zulehner ta rto tta  a követ
kező cím en: „Férfiak  a gondolko
dás-elm élkedés és az é le t küzdel
m e közö tt” (K ettéoszto tt vagy egy
séges férfi életform a). Sziporkázv
án szellem es, mély és ugyanakkor 
hum oros előadást hallhattunk. -  
Bibliatanulmányt egy m agyar re 
form átus biblikustól (dr. Bállá P é
te r) és egy lengyel evangélikus lel
késztő l (d r. H en ryk  C zem bor) 
kaptunk. -  A  helyi egyházak é le té 
ről, öröm eirő l és gondjairól rövid 
beszámolók hangzottak: cseh, len
gyel, olasz, baltikum i, osztrák, b ra
zil, olasz, portugál, ném et, egye
sült állam okbeli résztvevőktől. Szí
nes a kép: a felü leten  nagy különb
ségek -  alapjában azonos p rob lé
m ák -  szekularizáció, az é let é rte l

m e, nevelési gondok, csökkenő  
egyháztagság, új vallási jelenségek. 
-  Folyt ún. műhelymunka is, kis 
csoportokban a következő tém ák
ról: felelős családi élet, barátságok  
m a, ökum en ikus és tá rsad alm i 
m unka. Egyik déle lő tt tanulmányi 
kirándulásra indult a konferencia 
csapata négy érdeklődési te rü le t 
szerint: m enekü lt-táborok  m unká
ja  hazánkban, d iakóniai m unkánk, 
tanítási és nevelési m unkánk  gim 
názium ban és a Teológián, ökum e
nikus m unkánk  elvileg és a való
ságban. -  Egyházunk fogadásán a 
fasori gim názium ban: A z egyházak 
szerepe a demokratikus társadalom 
tém áró l ha llo ttunk  két különböző 
szem pontból beszám olót: P latthy 
á llam titkártó l és dr. F renkl fel
ügyelő tő l, dr. H a rm a ti p ü spök  
szellem es k é t nyelven m ondo tt b e 
vezetése u tán  és két nagyszerű, 
m űvészi k am arakó rus szo lgálata 
között. -

A  F órum  idei ta lálkozóján  is a n 
gol és n ém et volt a hivatalos nyelv,

szinkrontolm ácsolás is folyt, nem  
m indig zökkenőm entesen -  itt föl
figyelhettünk  a rra  a  je lenségre , 
hogy k itűnően  képzett tolm ácsok 
sem  ism erik az egyházi nyelvet!

H átté rb en  Szirmai Z o ltánná  fá
radhata tlanu l in tézte a szervezési 
és program -végrehajtási ügyeket a 
F órum  titkárnőjével összhangban
-  Reggeli áhítatokat a bensősége
sen szép fasori tem plom ban ta r to t
tunk, ugyancsak itt vo lt a zárd is
tentisztelet. G ü n te r A psel préd ikált 
és o sz to tt ú rv acso rá t a  helyi 
parókus segítségével.

N yugod tan  m ondhatjuk , hogy 
egyházunk őszinte elismerést vívott 
ki e nemzetközi találkozón m ind a 
ném et, skandináv, am erikai, m ind 
a környező országok résztvevői ré 
széről. Jó  lenne a  jövőben köz
kinccsé tenn i az alap tém át: ...„és 
hol vannak a férfiak az egyházban?”
-  A  legközelebbi találkozás ké t év 
m úlva lesz -  ha Isten  m egengedi -  
valószínűleg N ém etországban.

Dr. Hafenscher Károly

Rázga Pál emléktáblája
Egy evangélikus v értan ú  em lékezete

Egyházát és hazáját szerető em
berre em lékezett szeptember 24-én a 
Budapest-Óbudai gyülekezet. Rázga 
Pál (1798-1849) emléktábláját avat
ták fel a megújult templom előteré
ben. Az eseményen Fabiny Tibor, az 
Evangélikus Országos M úzeum ve
zetője szólt a szabadságharcban m ár
tírhalált halt lutheránus lelkészről.

Rázga Pál a Pozsony m elletti Ba- 
zinban született. Az 1820-as évek 
elején a bécsi protestáns teológiai fő
iskolán tanult, majd 12 esztendőn át 
karinthiai kisközségekben szolgált. 
Templomokat, iskolákat épített, s 
egy gyámintézet megalapítása is a 
nevéhez fűződik. Ezután Prágában 
hirdette éveken át Isten igéjét, majd 
1846-ban Pozsonyba hívták. Lelkészi 
pályafutásának m inden állomáshe
lyén jól m egértette magát, hiszen a 
magyar mellett kiválóan beszélt né
metül és szlovákul is.

Kossuth Lajos Országgyűlési Tu
dósításait olvasva vált egyre lángo
lóbbá számára a hazaszeretet. „Ha
zámtól nem vonom el soha, amivel ne
ki tartozom ” volt egyik vezérgondola
ta, s magyarságáért az életét is kész 
volt föláldozni. Alapítója és elnöke 
lett a Pozsonyi Nemzeti Egyletnek, 
egy alkalommal Kossuthnak tolm á
csolt. Schwechatnál pedig egy ágyú
talpra állva buzdította a harcba indu
ló magyar honvédeket. Nem zetőrsé
get szervezett, hogy megállítsa a sza
badságharc ellen fellépő szlovák 
szervezkedést.

A  szabadságharc végső időszaká

ban a pozsonyi táborparancsnok u ta
sítására fogták el. Több hónapi fog
házi raboskodás után korabeli „kon
cepciós per” indult ellene, hamis ta 
núkkal és még valótlanabb ügyészi 
állításokkal. Elítélésének végső vádja 
az volt, hogy a törvényes rend ellen 
felségsértő beszédeket tartott. Hay- 
nau tábornok, az osztrák császári 
csapatok kegyetlen parancsnoka ra
gaszkodott ahhoz, hogy bitófán vé
gezzék ki. A  végrehajtásra 1849. jú 
nius 19-én került sor -  akkortájt, 
amikor a Habsburg kérésre érkező 
200 ezer fős orosz csapatok átlépték 
Magyarország határát.

Rázga Pál kora után ma ismét fon
tossá vált, hogy egyházukat és hazá-

A  nemrég megalakult Protestáns 
Tábori Püspökség az újraszervezés 
időszakát éli. Sokoldalú felszerelésü
ket, gyarapodásukat szolgálta az a két 
adomány, melyet szeptember 18-án ad
tak át a Tábori Püspökségen.

A  Magyarországi Református Egy
ház Kálvin Kiadója és a Magyar Biblia
társulat nagyobb könyvcsomagot tett le 
az asztalra, melyet dr. Hegedűs Lóránt 
püspök és dr. Tarr Kálmán, a Kálvin Ki
adó igazgatója adott át. A különböző 
kiadású bibliákon kívül egyházi kiadó
juk könyvterméséből ajándékoztak. A 
Magyarországi Evangélikus Egyház 
adományát a Sajtóosztály kiadványai
ból válogattuk és Tóth-Szöllős Mihály, a

jukat szerető em berek legyünk, 
mondta Fabiny Tibor a megemléke
zésen. A  vértanú evangélikus lelkész 
emléke sajnos újabb fájdalmas tanul
ságokkal is szolgál. Az emlékét meg
őrzendő eredetileg Fadrusz Jánost 
kérték volna föl a lelkész szobrának 
kifaragására. Később a pozsonyi Bél 
Mátyás utcai evangélikus parókia fa
lán kapott szobrot Rázga Pál, s a ko
rábbi magyar fővárosban utcát is el
neveztek róla. Az emléktáblát azon
ban elvitték, s Május 1-re keresztel
ték át az utcanevet is. A  szabadság- 
harc mártírjának utódai és tisztelői 
ezért avattak most emléktáblát az 
óbudai templomnál.

B .I .

sajtóosztály vezetője adta át a helyszí
nen.

A Tábori Püspökség nevében Taka
ró Károly dandártábornok, protestáns 
tábori püspök vette át és köszönte meg 
az adományt a tábori lelkészi szolgálat 
nevében.

A  beszélgetések során kialakult az a 
kérés is, jó lenne, ha az egyes helyőrsé
gekben katonai szolgálatukat töltő és a 
tábori lelkészek szolgálatát igénylő ka
tonákat is el tudnánk látni néhány 
alapvetően fontos, hitünket, szolgála
tunkat feltáró egyházi kiadvánnyal, jó 
könyvekkel. Keressük az utat e feladat 
megoldására is.

T.

Könyvadományok a Protestáns Tábori 
Püspökségnek

Pedagógus Konferencia Sopronban
„Elmemén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket,..., ta
nítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nék- 
tek” (Mt 28,19-20)

Hubert Pál nevelőtanár és Szimon Já
nos lelkész szolgálatával. Különösen 
ez utóbbi a gyülekezet és az ifjúság, 
illetve a gyülekezet és az iskola kap
csolatát domborította ki.

Keresztyén hit és pedagógusi 
munka

A negyedik tém a a keresztyén hit 
és a pedagógusi munka címet viselte. 
Mindhárom tém át 2-2 gondolatéb
resztő bevezetés indította. Az óvoda
pedagógiáról id. Magassy Sándomé 
lelkész és Révészné Tóth Erzsébet 
orosházi vezető óvónő szólt. Az isko
lai tantárgyak és hitünk összekapcso
lási lehetőségére a humán tárgyak 
tanításában Jancsó Kálmánná győri 
igazgató, a reál tárgyak tanításában 
dr. Lang Jánosné soproni tanárnő 
m utatott rá. Míg a hitoktatásról Szi
mon Jánosné hitoktató és Sümeghf
József lelkész beszélt.

*
A nagy meleg ellenére a konferen

cia résztvevői lelkesen és türelmesen 
hallgatták az előadásokat, tettek fel 
kérdéseket és nyilvánítottak véle
ményt. Frissítésnek, erőgyűjtésnek és 
figyelemfelhívásnak is sokszor csen
dült fel az ének. Ebben külön kieme
lésre méltó a népes orosházi küldöttség 
(több mint 20 fő), akik az alkalmi 
énekléseken kívül külön készültek is, 
hogy mindannyiunkat megajándékoz
zanak. Ugyanez mondható el a kisebb 
létszámú, de ugyanolyan lelkes domo- 
nyi pedagógusokról. Náluk még az kü
lön örvendetes, hogy csupa-csupa fia
tal. Ha ilyen lelkes fiatal pedagógusa
ink vannak, akkor bizton hihetjük, 
hogy az Úr „hosszan ” számol velünk

Ibrmészetesen július 9-én, vasár
nap részt vettünk a soproni gyüleke
zet istentiszteletén (a gyülekezet is 
fel kellett, hogy figyeljen a majdnem 
száz, többségében fiatal úrvacsorázó 
pedagógusra), ahol Weltler Sándor 
hirdette az igét, a többi napon regge
li áhítat nyitotta, este pedig áhítat

zárta a napot a soproni és környéki 
lelkészek szolgálatával; Szimon Já
nos, Zoltán László, Sümeghy József, 
Weltler Sándor, Alpár Geyza, Jakob 
Kruse és Makovnikné Hüffner Györgyi 
gazdagította az együttléteket.

Szombat délután dr. Szála Erzsébet 
mutatta meg szakavatottan és hitval- 
lóan az evangélikus múzeumot, Szi
mon Jánoá a templomot, dr.'Lang 
Jánosné pedig megismertette a ven
dégeket a harangokkal -  egész közel
ről -  és azok történetével.

Andrássy Péter líceumi tanár vezet
te a vasárnapi fertőrákosi és Fertő- 
tavi, valamint a hétfői erdei kirándu
lást, emlékezetesek az ő szavai; ő az, 
aki a természetes és az épített kör
nyezetnek, továbbá az óvásnak, fej
lesztésnek is igazi értője és cselekvő 
részese. Kedden két csoportban sop
roni sétán vettünk részt dr. Lang Já
nosné és Krisch Aladár vezetésével.

Ahogy a leírásból is érezhető, ta
lán kicsit sok is volt a program erre 
az öt napra, de ahogy július 12-én a 
záráson elhangzott több résztvevő 
szájából is, sokat adott a konferencia 
az ittlévőknek. Ahogy a záró megbe
szélést vezető dr. Reuss András rektor 
kiemelte: „mindannyian érezzük és 
éreztük hogy valamit csinálni kell; 
nem tudjuk hogy jó-e!”. 0  is és mások 
is mondták hogy ezeket a konferen
ciákat folytatni kell! Van, alá itt találja 
meg a belső csendet és többen mond
ták hogy hitükben erősödtek Néhá
nyon már a jövő évi konferencia té
máira tettek javaslatot. Mikus Katalin 
aszódi kollégiumi igazgató jelezte, 
hogy jövőre esetleg ott lehetne tartani. 
Szeretnénk megjegyezni, hogy egy 100 
fős konferencia-sorozatot Országos 
Egyházunk is kell, hogy támogasson!

Dr. Lampérth Gyula 
a soproni Berzsenyi Dániel Evangé

likus Gimnázium (Líceum) 
igazgatója

Nemzetiségi találkozó Dunaegyházán

C sodára várni nem  keresztyén 
magatartás, de a csodát elutasítani 
szintén nem az! Istenünk megcsele- 
kedte azt, amiben reménykedni sem 
mertünk, 1989 után újra vannak is
koláink és óvodáink, U runk újra 
összegyűjt bennünket. Az egynapos 
győri kezdet és tavaly a Teológián el
töltött felejthetetlen együttlét után 
ez évben Sopron adott helyet a Peda
gógus Konferenciának. Mintegy szá
zan voltunk, csoda ez is, és bízvást hi
hetjük, hogy 0  is közöttünk volt.

Az Evangélikus Teológiai Akadé
mia (Hittudományi Egyetem) és a 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gim
názium (Líceum), valamint a Hetvé- 
nyi Lajos Evangélikus Líceumi Diák
otthon közös szervezésében 1995. jú 
lius 8-12. között több mint 80 vidéki 
(nem soproni) és mintegy 20 soproni 
pedagógus hallotta meg a hívó szót: 
csendesedjünk el Isten igéje körül, 
ismerkedjünk és mélyüljünk el az Ő 
szavának mondanivalójában, beszél
gessünk a pedagógusi hivatással kap
csolatos és keresztyén hitünkből fa
kadó kérdésekről.

A Szentírás és egyházunk 
hitvallása

A  teológiai ism ereteket a  Teoló
giai Akadémia professzorai foglalták 
össze négy előadásban. Dr. Haus
mann Jutta: „Prófétaként élni -  pró
fétai jel”, dr. Muntag Andor: „Az 
Ószövetség keletkezése”, dr. Cserháti 
Sándor: „Az Újszövetség értelmezé
sének alapjai” és dr. Reuss András: 
„Az Ágostai Hitvallás aktuális üze
nete” című előadások négy napra el
osztva komolyan, de mégis érthetően 
vezettek be bennünket a teológia 
m int tudomány rejtelmeibe. Mindig 
éreztük azonban azt is, hogy a szak
mai ismeretek mögött h it és meggyő
ződés van.

Luther írásai és a pedagógus
H árom  soproni előadó foglalta 

össze -  a Luther-Szövetség kiadvá
nya alapján -  azokat az ismereteket, 
amelyek az evangélikus pedagógust 
a reform átor szelleméhez köthetik. 
Kovács Ilona tanárnő „A bűnbánat
ró l”, Makovnikné Hüffner Györgyi 
lelkész „A keresztségről” és dr. Lang 
Jánosné tanárnő „Az úrvacsoráról” 
írt Luther-prédikációkat tette szá
munkra élővé. Hisszük és reméljük, 
hogy Luther és így a Luther-Szövet
ség kiadványai utat találtak az Evan
gélikus Egyház hívő népéhez, az ér
deklődő teológusokhoz és általában 
az érdeklődő magyar olvasókhoz.

Tánulói környezet és evangélikus 
identitás

A  harmadik előadássorozat a sop
roni líceum, a diákotthon és a gyüle
kezet bem utatkozását jelentette, dr. 
Lampérth Gyula líceumi igazgató,

Két szlovák nemzetiségű község, 
Maglód és Dunaegyháza, és ezen belül 
két gyülekezet népe találkozott szep
tember 17-én Dunaegyházán. Közös 
nyelv és közös hit, együtt jó összekötő 
kapocsnak bizonyult ez alkalommal is. 
A találkozó célja ez volt: jobban megis
merni egymást, barátokat szerezni, 
egymás hite által erősödni és egymás
tól tanulni. A nap programja a temp
lomban kezdődött. Tóth-Szöllős Mi
hály, aki korábban a gyülekezet lelké
sze volt, hirdette az igét, megemlítve, 
hogy a fenti célok mellett is először a 
templomban gyűltünk össze, hogy 
mindannyian Istentől tanuljunk.

A  vasárnap igéje, Róm 7,4-6 alap
ján szólt arról, hogy kell a Lélek szük
ségünk van reá, de mint ahogy teli

edénybe nem lehet már többet tölteni, 
úgy a Lélek számára is helyet kell ké
szíteni. Meghalni a törvénynek, meg
halni a bűnnek azt jelenti, hogy leszá
molva vele, feltámadni arra a meggyő
ződésre, hogy Jézusé vagyunk és vele 
új életben, Lélek szerint szolgálhatunk. 
A megtérés lehet az útja az egyház és a 
különböző nemzetiségekhez tartozó 
keresztyének igazi, gyümölcsöző szol
gálatának.

A délután folyamán a falu kultúrhá- 
zában folytatódott a barátkozás, be
szélgetés. Pék László, a falu szülötte, 
énekművész, tartalmas kultúrműsort 
szervezett faluja népének és a maglód i- 
ak és dunaegyháziak egymást gazdagít
va vettek búcsút a szép, együtt töltött 
nap után. T.

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK PROGRAMJAI (1995. október 20-31.)
Főtéma: „Együtt -  egymásért”

Teológiai-történeti Fórum Budapest Október 20.
„Megbékélés mint Isten ajándéka, és az új élet Deák téri de. 1/2 10 óra
forrása” címmel az Ökumenikus Tanács köz- Evangélikus
ponti rendezvénye Gimnázium
Biblikus oratórium Dunavarsány Október 20.
Giovannini: ....Legnagyobb a...”. Előadja: a Petőfi du. 6.30 óra
724. Kossuth Lajos Cserkészcsapat Művelődési Ház
Országos Evangélizáló Hétvége Nagytarcsa Október
„Akarom, tisztulj meg” Evangélikus 21-22.

templom de. 10 óra
Szlovák nap Kiskőrös Október 22.
A liptószentmiklósi evangélikus gyülekezet Evangélikus
látogatása, Vladimir Pavlik szlovák igehirde
tésével

Templom

Kiállítás Kiskőrös Október
Prokop Péter pap-festőművész alkotásaiból Képtár 22-31.
Őszi esték Kiskőrös Október
Igehirdetés és előadás „Mit jelent nekünk Evangélikus 22-27. min-
Petőfi” címmel Templom den du. 6 óra
Templom újraszentelése Békéscsaba Október 22.
Dr. Harmati Béla Kistemplom de. 10 óra
Képzőművészeti kiállítás Békéscsaba Október 22.
Az Evangélikus Gimnázium képzőművészeti Központi Gyüle- de. 1/2 12 óra
tagozatos tanulóinak munkáiból kezeti Ház 

(Luther u. 1.)
Ünnepi hangverseny Békéscsaba Október 29.
A SALIERI zenekart Pál lám ás vezényli Kistemplom du. 5 óra
Emlékünnepély Vilonya- Október 22.
Pap Gábor honvédszázados-püspök Királyszentistván du. 2.30 óra
tiszteletére Református

Templom
Előadás Miskolc Október 24.
A protestantizmus szellemi öröksége Székház
A Lévay J. Református Gimnázium estje Miskolc

Székház
Október 25.

Orgonazenés áhítat Budapest Október 25.
Uwe Karsten Gross orgonái Zuglói Evangéli

kus Templom
este 7 óra

Előadás Miskolc Október 26.
Dévai Bíró Mátyás emlékezete Székház

Előadás Orosháza Október 26.
A reformáció keletkezése Evangélikus

Templom
du. 5 óra

Kerekasztal-beszélgetés Budapest Október 26.
az Unitárius Egyházban. Téma: A türelem Hőgyes Endre u. du. 5 óra
helye, illetve annak határai a vallásban 3. (Gyülekezeti 

terem)
Ünnepi színházi előadás Biharkeresztes Október 27.
a Kecskeméti Ifjúsági Csoport előadásában Református du. 4 óra
PINCEBOGARAK c. darab Gyülekezeti

Tferem
Előadás Orosháza Október 27.
A reformáció kibontakozása Evangélikus

Templom
du. 5 óra

Orgonahangverseny Miskolc Október 27.
Közreműködik: Karasszon Dezső Deszka Templom
Protestáns Kupa Budapest Október 28.
Teremfoci Testnevelési

Egyetem
de. 9 óra

Bibliaitörténet-mondó verseny döntő Lovasberény Október 28.
Ifjúsági találkozó Biharkeresztes Október 28.
a hittanosok és az egyházmegyei ifjúsági cso
portok között

de. 10 óra

Zenés irodalmi est Miskolc Október 28.
Martintelepi 
Ref. Templom

Reformációi emlékünnepély Mátészalka Október 28.
Művelődési Ház du. 4.30 óra

Előadás Orosháza Október 28.
A reformáció magyarországi elteijedése Evangélikus

Templom
du. 5 óra

Egyházzenei hangverseny Budapest Október 28.
Magyar Zsoltárok a XVI-XVII. sz.-ból. Musi- Kálvin téri Refor- du. 6 óra
ca Historica Együttes, művészeti vezető: 
Csörsz Rumen István

mátus Templom

Emlékkoncert H. Purcell halála 300. évfor- Budapest Október 28.
dulóján. Műsoron: H. Purcell egyházzenei Szilágyi Dezső du. 6 óra
műveiből. Közreműködik a SOLI DEO GLO- téri Református
RIA Kamarakórus Temolom

Ünnepi istentisztelet Mátészalka Október 28.
Igét hirdet: Tőkés László Református

Templom
du. 6 óra

Előadás
a Budapesti Váci Mihály Kollégium színjátszó 
csoportjának közreműködésével

Kiskőrös Október 28. 
d u .6 óra

Reformációi emlékbeszéd Budapest 
Unitárius Temp
lom (Hőgyes 
Endre u.)

Október 29. 
de. 10 óra

Testvérgyülekezet látogatása Szigethalom Október 29.
Karl-Ludwig Simon: Karlsruhei Tamás gyüle
kezet lelkészének vendég-igehirdetése

Református
Templom

de. 10 óra

Zenés istentisztelet Kiskőrös Október 29.
a Weilheimi Evangélikus Egyházközség ének
és zenekarának közreműködésével. Vezényel: 
Walter ERDT

Evangélikus
Templom

de. 10 óra

Ünnepi istentisztelet Mátészalka Október 29.
Igét hirdet: Szombathy Gyula Református

Templom
de. 10 óra

Orgonaszentelés Nyírbátor
Református
Templom

Október 29. 
de. 10.30 óra

Ünnepi istentisztelet Biharkeresztes Október 29.
Igét hirdet: dr. Bölcskei Gusztáv professzor Református

Templom
de. 10.30 óra

Egyháztörténeti kiállítás megnyitása Budapest Október 29.
Előadó: dr. Fabiny Tibor Budafoki Evan

gélikus Templom
de. 11 óra

Reformációs emlék-istentiszteletek Kocsordi Unitá- Október 29.
az Unitárius Egyházban rius Templom 

Pestlőrinci Unit. 
Templom 
Füzesgyarmati 
Unit. Tfemplom

de. 11 óra

Hálaadó istentisztelet Budapest Október 29.
a templom átépítése alkalmából Református 

Templom 
Böszörményi u. 28.

du. 2.30 óra
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r  N A P R Ó L
Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti 

az Istent, szeresse a testvérét is. U n 4,21.
VÁSÁR NAP Mert a mi pillanatnyi kis szenvedésünk 

[ minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget sze- 
| réz nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a 

láthatatlanokra. 2Kor 4,17-18 (Ézs 33,2; Mk 12,28-34; 
Róm 14,17-19; Zsolt 82). Csak az az ember tud így nyi
latkozni, aki nem „békaperspektívából” szemléli az éle
tet, hanem felülről az örökkévalóság távlatai felől, 

j Azért nem tudják őt megbénítani, elcsüggeszteni és el
keseríteni a bajok, megpróbáltatások, szenvedések, 
mert tudja, hogy azok csak ideigvalók, s egyszer véget 
érnek. S ha Istenbe fogódzó hittel tudjuk elviselni, oda- 

I át sem halál, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem 
I lesz többé (Jel 21,4), hanem örök dicsőség vár reánk.

Hétfő  Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a hol- 
I nap majd aggódik magáért: elég minden napnak a ma

ga baja. Mt 6,34 (Zsolt 3,6; Ef 5,15-21; Mt 22,41-46). 
i Ma talán sokkalta időszerűbb Jézus szava, mint annak 
I idején. Hiszen tele vagyunk napi gondokkal, aggoda- 
| lommal. Az infláció, a munkanélküliség, a csökkenő 
j életszínvonal szorításában aggódunk a napi kenyerün- 
I kért, a családért, gyermekeink, unokáink jövőjéért, a j holnapért. Pedig tudjuk, hogy gondviselő Atyánk van,
I aki eddig is gondunkat viselte, s ezután is gondja lesz 
j ránk. „Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel: Ő fel- I ruház és táplál, rád gondot O visel!” ,

KEDD ő  ekkor így szólt hozzájuk: Hát ti kinek mon- I dotok engem? Péter így felelt: Az Isten Krisztusának. 
L  Lk 9,20. (Zsolt 14,2; lTim l,5-9a; Mt 23,1-12). Jézus 
I vizsgáztatja tanítványait. Ma minket is. Nekünk is színt 

kell vallanunk: kinek tartjuk őt? Tudni akarja, mit je- 
I lent, kicsoda Ő a mi számunkra? Csak példakép, taní- 
I tómesterünk, próféta, csodatévő ember? Avagy az 
I életem Ura, az én Megváltóm és Üdvözítőm?!

SZERDA Az ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk 
| az ő dicsőségét, mint az Atya Egyszülöttjének dicsősé- 
§ gét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig vala- 
■! mennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegye
li lemre. Jn 1,14.16 (Zsolt 17,15; Ef 6,1-9; Mt 23,13-28).
! Jézus földre születésével az Atya dicsősége jelent meg és

lett láthatóvá e világban. Az Ige testté lett, itt élt, já rt
kelt közöttünk, beragyogta az emberszíveket, tele volt 
kegyelemmel és igazsággal. Mégis sokan közömbösen 
vagy ellenségesen elfordultak tőle. Ma is az Atya kegyel
mét, bűnbocsátó irgalmasságát ajándékozza övéinek, 
napról napra az Ő kegyelméből élünk.

CSÜTÖRTÖK Hiszen valamennyien a világosság és a 
nappal fiai vagytok. IThessz 5,5 (Mik 7,9; ApCsel 
5,1-11; Mt 23,29-39). Pálnak ez a kijelentése ténymeg
állapításként és dicséretként hangzik. Rólunk talán 
csak jám bor óhajként, vagy komoly felszólításként le
hetne ezt elmondani: bárcsak lehetnénk mi is a világos
ság gyermekei, illetve legyünk a nappal fiai! Aki Jézust 
követi, az Ő  útján jár, az többé nem járhat sötétségben!

PÉNTEK Sok hamis próféta támad, és megtéveszte
nek sokakat. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a 
szeretet sokakban meghidegül. Mt 24,11-12 (Jer 7,4-5;
1 Thessz 4,9-12; Jób 1,1-12). Az utolsó időkben élünk. 
Jézus szavai nem hagynak semmi kétséget efelől. Jö 
vendölése beteljesedni látszik: manapság sok hamis 
próféta já r  körülöttünk. Sokakat meg is tévesztenek, 
mivel mind Jézusra hivatkoznak, az 0  nevében szól
nak, de tőle el akarnak szakítani! Naponta látjuk, ta
pasztaljuk, hogy egyre nő a gonoszság, és sokakban 
meghidegült a szeretet! M a világszerte a legnagyobb 
hiánycikk a szeretet! Legyünk Isten szeretetének nap
sugarai, hordozói az em berek között!

SZOMBAT Jézus így válaszolt nekik: Menjetek, és 
mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: va- 
kok látnak, és sánták járnak, leprások tisztulnak meg, 
és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegé
nyeknek hirdettetik az evangélium. Mt 11,4—5 (Ezs 
29,19; Mk 10,17-27; Jób 1,13-22). Am erre Jézus jár, 
ott csodák történnek. Ú tját csodálatos életújulások kö
vetik világszerte ma is. Veled is megtörténhet ez a eso- I 
da: Jézus igéjében, életed örömteli vagy éppen szomo- j 
rú eseményeiben közelít feléd. Veled akar találkozni, | 
téged akar új élettel megajándékozni, hogy meggyó- I 
gyűlj, és Vele élj ezután.

Sz. P. ij

„Álljatok meg rohanó emberek...!”
Rohanó világban élünk. Min

denhova csak szaladunk, sietünk. 
Egy lelkésztől megkérdezte az 
egyik testvér: „Csak szaladni tud, 
menni nem?”. De mit tegyünk? 
Időnk percről percre be van oszt
va: be vagyunk „táblázva.” Folyton 
csak óránkat nézzük: „Jaj, csak el 
ne késsek! Időben odaérjek a meg
beszélésre, a gyűlésre, a hittanórá
ra! Jaj, csak ki ne fussak az időből; 
be kell tartanom a kiszabott határ
időt!” A sok teendő idegessé, fe
szültté, türelmetlenné tesz minket. 
Nincs türelmünk környezetünk
höz, szeretteinkhez, sokszor még 
magunkhoz sem. S nincs időnk: 
egymás számára, önmagunk szá
mára, sőt még Isten számára sem! 
-  Az új tanév első hittanóráján 
kérdeztem az alsó tagozatos gyer

mekeket: ki mennyit volt a nyár fo
lyamán templomban? „Nem volt 
időnk!” -  hangzott a válasz. -  Már 
nekik sincs idejük! Mi lesz ké
sőbb?

Egyik alkalommal valahová 
igyekeztem éppen, s leléptem az 
úttestről -  egy forduló autó elé. 
„Hova sietünk? Ä temetőbe?” -  
kérdezte a sofőr. Jó kérdés.

„Álljatok meg rohanó emberek! 
Hadd beszéljen Isten veletek!” -  
lehetne közzétenni is akár a költő 
felhívását. Szükségünk van időn
ként megállásra, csendre, pihenés
re, feltöltekezésre. Ahhoz, hogy 
Isten beszélhessen velem, szólhas
son hozzám, csendben figyeljek rá 
-  ráhangolódjak az isteni hullám
hosszra.” -  „Menj be a te belső 
szobádba...!” -  figyelmeztet Jézus

a Vele való kapcsolat ápolására, az 
imádkozás fontosságára. Ahhoz, 
hogy éljünk, szükségünk van leve
gővételre. Ilyen fontossággal bír az 
imádság is a keresztyén ember éle
tében. Engedjük tehát magunkat 
„levegőhöz jutni”! Mennyi időt 
szánunk, szentelünk naponta Is
tennek: az Előtte való megállásra, 
az elcsendesedésre, az imádságra? 
Élünk-e a naponként felkínált le
hetőséggel: az igeolvásás, áz imád
ság által feltöltekezhetünk, kapha
tunk új kegyelmet, áldást, erőt -  az 
előttünk álló feladatokra.

„Megállók csendben keresztfád
nál...” -  tegyük ezt az énekíróval 
együtt, hogy Isten „kézbe vehesse” 
életünket, megújítson, megerősít
sen, és Szentlelke által továbbve
zessen minket a krisztusi élet, örök 
élet útján.

Gulácsiné Fabulya Hilda

VALÓSÁG ÉS UTÓPIA KÜLÖ NÖ S KAPCSOLATA
Kol 3,17-4,1

Pál apostol a szolgaságot védi? 
Hol vagyunk már ettől?! Néhá- 
nyan a tanulságot sem késleked- 

i nek levonni: Mára érvényét veszí
tette az egész. Valóban a szolgasá
got veszi védelmébe Pál? Ne feled
jük: urak és szolgák egyenlőségé
ről is ír. Igaz, nem társadalmi vál
tozásokat sürgetve. De vajon miért 
nem?

Mindenekelőtt kortársaihoz 
szól. Néhány száz évvel későbbi ál
lapotok igen csekély vigaszt nyújta
nának bárkinek is. Ám ennél több
ről is szó van. Az elmúlt két évez
red történelme sajnos azt mutatja, 
változnak ugyan az intézmények, 
vitathatatlan a fejlődés is, de meg
oldódott bármi is abból, amiről Pál 
beszél? Nem szövik át ma is kínzó 
alárendeltségi viszonyok az élet 
csaknem minden területét? Az 
idők változnak, a körülmények és a 
lehetőségek is, az ember azonban 
nem. Pál intelmei nemcsak kortár
saihoz szólnak, hanem minden kor 
emberéhez. Összecsengenek Jézus 
evangéliumával: Eljött a mennyek 
országa. És nem el fog jönni. Bár
mennyire különösnek tűnik is, Jé
zus és Pál a valóságról beszél, míg 
arról, amit realitásnak vélnek so
kan, rendre kiderül, csak utópia. 
Mert az ember nem változik.

Ti atyák, ne ingereljétek gyerme
keiteket, nehogy bátortalanokká le
gyenek! Hány gyermek- és hány 
felnőtt, szüleitől, gyermekkorától 
el nem szakadt gyermek -  szenved 
ilyen vagy olyan komplexusban? 
Ráadásul az apák sem örömükben 
bántak így gyermekeikkel, s nem 
jó dolgukban terhelték meg lelki
világukat.

Egyenlőség sosem lesz. És még
is van. Különös egyenlőség: Jézus 
Krisztusban Isten emberré lett. És 
az emberé lett. Elvár és ad. Elvárja 
bizonyos dolgok elfogadását, és el
várja azt is, hogy ne fogadjunk el 
bizonyos dolgokat. Elvárja önma
gunk és környezetünk elfogadását, 
és elvárja azt is, hogy ne fogadjuk 
el önmagunkat és környezetünket 
olyannak, amilyen. És ad, ezzel 
együtt ad. A m it tesztek, lélekből vé
gezzétek, úgy, m int az Úrnak, és nem 
úgy, m int az embereknek, tudván, 
hogy ti viszonzásul az Úrtól fogjátok 
megkapni az örökséget: A z Űr Krisz
tusnak szolgáljatok tehát. A ben
nünk lévő rosgz legyőzése óriási 
feladat. A  megelőző nemzedékek 
bennünk lerakodott bűneitől való 
megszabadulás nem kevésbé. Az 
előttünk, mellettünk s mögöttünk 
járó nemzedékek életének lehető 
legkisebb megterhelése és lehető

legnagyobb segítése ugyancsak. 
Nincs személyválogatás -  írta Pál. 
Ezek a feladatok nyomasztó 
súllyal nehezednek mindenkire. 
Ugyanakkor ez nem jelent inadek- 
vát egyenlőségtételt, ami végül is 
éppen az egyenlőség hiányát jelen
tené. Isten ismeri a „bátortalan 
gyermekek” komplexusait, a „mo
gorva” férjek mellett élő nők bá
natát. Egyformán szeret minden
kit, de adekvát módon. Ismeri a 
férjek „mogorvaságának” okait, a 
„bátortalan gyermekek” szüleinek 
terheit.

Az ember nem változik. De vál
tozhat, ha akar. Más úgy élni, hogy 
-  legalábbis a magunk részéről, 
amennyire sikerül -  nem a rossz
hoz, hanem a jóhoz járulunk hoz
zá. Ez ha sikertelen is, akkor sem 
hatástalan. Azt hiszem, ezzel sem 
értenek egyet sokan. S meg kell 
hagyni, még igazuk is van -  nem 
véletlenül különböztette meg 
ugyanis Jézus -  épp az Isten orszá
gáról szóló példázatok kapcsán -  a 
belüllévőket és a kívülállókat. Kí
vülről minden más. És belülről is. 
Mert nektek megadatott, hogy meg
tudjátok a mennyek országának tit
kait, de nekik nem adatott meg. 
Mert akinek van, annak adatik, ő  
bőségben él, akinek pedig nincs, at
tól az is elvétetik, amije van. Aki ar
ra gondol e gondolatsor kapcsán, 
ez viszont tényleg személyváloga
tás, az nagyon téved. M ert az 
evangélium mindenkihez szól, de 
ha valaki nem jelez vissza, megáll a 
kommunikáció. H a visszajelez, 
nem áll meg: A ki keres, talál, aki 
kér, kap, aki zörget, annak megnyit- 
tatik. Azt mondtuk, Isten adekvát 
módon szeret. Aki ilyen-olyan ok
ból nem tud visszajelezni, azt nem 
téveszti össze azzal, aki nem akar.

Az idők változnak. Az ember 
nem változik. De Isten sem válto
zik, s az időtlen háttérben öröksé
get rejt. A  mennyek országa sosem 
fog eljönni a történelemben. De 
mindig, mindenütt ott van a hát
térben, ahová van átjárás: Én va
gyok -  mondta Jézus -  az ajtó: ha 
valaki rajtam át megy, biztonságban 
lesz, bejár és kijár majd, és talál le
gelőt. Ez nem mégfutamodás és 
nem képzelgés. Bejárás és kijárás. 
A realitásokra kiható aktivitás.

Zay Balázs

IMÁDKOZZUNK
Úr Jézus Krisztus! Segíts felismer

nünk, mit fogadjunk el s mit ne! Segíts 
bennünket minden hátterének megta
lálásában, az áldásoddal való be- és ki
járásban! Amen.

ISTENTISZTELETI REND 
B udapesten , 1995. október 15.
I. Bécslkapu tór de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós 

de. 10. (német) Dietrich Tiggeman; de. 11. (úrv.) 
Madocsai Miklós; du. 6. dr. Széchey Béla; XII. 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Ballcza Iván; Modort 
u. 6. de. fél 10. Cslzmazia Sándor; Pesthldegkút, 
II. Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rlhay Szabolcs; 
B ékásm egyer III. Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, III. Mátyás klr. u. 
31. de. 10. Donáth László; Óbuda, III. Dévai B. 
M. tér. de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Ulpest, IV. 
Lelbstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pálinkás Ingrid; de. 11. 
(úrv.) Pintér Károly; du. 6. Geröll Gyulánó; VII. Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szlmon János; 
du. 5. (szeretetvendégség) Szirmai Zoltán; Vili. 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vili. Rákó
czi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
Vili. K arácsony 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; Kőbá
nya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tamás; 
X. K erepesi út 69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelen
föld XI. Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi 
János; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. 
Ferencz! Erzsébet; XI. Németvölgyi ú t 138. de. 9. 
Ferenczl Erzsébet; Budahegyvldék, XII. Tarcsay 
V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) 
Takács József; du. fél 7. Kőszeghy Tamás; XIII. 
K assák Lajos u. 22. de. 10. IQ. Kendeh György;
XIII. Frangepán u. 43. de. 8. IQ . 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 Lász
ló; Rákospalota, XV. Réglfótio ú t 73. Nagytemp
lom de. 10 . Szabó István; Rákosszentmihály, 
XIV. Hősök tere . de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
C lnkota, XVI. B atthyány I. u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. Prodám  u. 
24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy XVII. 
Tessedlk tér. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsaba,
XVII. Pécell ú t 146. de. 9. (úrv.) Marschalkó Gyu
la; Rákoskeresztúr, XVII. Pesti út 111. de. fél 11. 
Fűké Szabolcs; Rákosliget, XVII. Gózon Gyula 
u. de. 11. Marchalkó Gyula; Pestszentlőrinc,
XVIII. K ossuth té r  3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentlm re XVIII. Rákóczi út 83. ref. tem p
lom de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kis
pest, XIX. Templom té r 1. de. 10. Széli Bulcsu; 
K ispest, Hungária ú t 37. de. 8. Széli Bulcsú; 
P estszen terzsébe t, XX. Ady E. u. 89. de. 10. 
Győri János  Sámuel; C sepel, XXI. Deák tér. de. 
fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII. Já ték  u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. Ima
ház) de. 9. Solymár Gábor.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN
18. VASARNAP az oltárterítő színe: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltárt 
igéje: Mt 5,38-42; az igehirdetés alap
igéje: Kol 3,17-4,1.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán október 29- 
én, vasárnap de. 10.05 órakor Nyíregy
házáról az evangélikus templomból. 
Igét hirdet Laborczi Géza lelkész.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Televízió a TV1 
csatornáján október 29-én, vasárnap 
de. 11 órakor Bonyhádról, az evangéli
kus templomból. Igét hirdet: Kráhling 
Dániel esperes.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” cím
mel evangélikus félórát közvetít a Ma
gyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán október 30-án, hétfőn 1340 
órakor. Előtte, 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés is lesz.

EVANGÉLIKUS GYERMEKMŰSOR 
lesz október 21-én, szombaton a TV1 
műsorán reggel 8.00 órakor. A műsort 
a budavári gyülekezet fiataljai adják, 
Hafenscher Károly lelkész vezetésével.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól a 
49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz. 
október 14. szombat: Misszió Híradó, 
október 15. vasárnap: Gáncs Aladár 
áhítata. Levelezési cím: 2142 Nagy- 
tarcsa, Pf. 19.

Vetni ke ll...
Szőlő és dióillatú délutánjaival, 

ködfátyolba burkolt reggeleivel meg
állíthatatlanul újra itt van az ősz. 
Egyik kezünkkel az érett gyümölcsöt 
szüreteljük, a másikkal már a jövő 
kenyérmagvainak vetését készítjük.

Kényszer szülte vagy magunk 
akarta új gazdák zúgó traktorok ülé
séből kettő, három vagy több fénylő 
ekével hasítjuk a földet.

Vetni kell ...
És a magnak jól előkészített föld 

kell!

Megkoronázod az évet javaiddal, 
és nyomaidon bőség fakad. 
Legelők saijadnak a pusztán, 
ujjongás övezi a halmokat. 
Nyájak lepik el a legelőket, 
a völgyeket gabona borítja, 
ujjonganak és énekelnek.”

(Zsolt 65,10-14) 
Drága jó Istenünk, segíts, hogy 

tiszta szívből kérjünk:
„Ismertesd meg velem, melyik 

úton jáijak,

mert hozzád vágyódik lelkem.” 
(Zsolt 143,8)

Add meg nekünk, hűtlen, bűnös 
embereknek, hogy meghalljuk Jézus 
szent szavait:

„Én vagyok az élet kenyere: aki 
énhozzám jön, nem éhezik meg, és 
aki énbennem hisz, nem szomja
zik meg soha.”

(Jn 6,35).
Adj nekünk csendes, tiszta őszi 

vetést, és majd ebből fakadó boldog 
aratást!

Papp Gézáné

AIMO T. NIKOLAINEN 
1912-1995

A  kora reggel már a határban ta
lál, és a sötétedés is alig tud bekülde
ni. Nincs megállás, most jó  az idő, 
nincs hétköznap, ünnepnap, min
dent megteszünk a jó  magágy, sike
rült vetés érdekében.

Valóban, mindent megteszünk?! 
Reggeli induláskor elmondjuk-e, 

Uram, Jézusom, segíts meg a mai 
napon is? Este megköszönjük-e a jó  
Istennek a napi munkát, mint an
nak idején nagyapáink, dédapáink 
tették?

Rendben van-e a mi „talajúnk” a 
szent mag az Ige befogadására?

Értjük-e a vasárnapi harang sza
vát:

„Légy csendben, és válj az
ÚRra!” 

(Zsolt 37,1)

Miért nem tudjuk már hinni, hogy

„Bízd az ÚRra dolgaidat, 
akkor teljesülnek szándékaid.” 

(Péld 16,3)

Tele vagyunk félelemmel, aggoda
lommal, pedig Te, Istenem

„Gondoskodsz a földről... 
Barázdáit megitatod, 
göröngyeit elegyengeted, 
záporesővei porhanyítod, 
növényzetét megáldod.

Helsinki püspöke, Aimo T. 
Nikolainen 83 éves korában, ez év 
szeptember 24-én rövid betegség 
után befejezte földi pályafutását.

Teológiai tanulmányait Helsin
kiben végezte, ahol Z á szJca lic zky  
P á l évfolyamtársa volt. Tamperé
ben szentelték lelkésszé 1935- 
ben. Egyre inkább a tudományos 
kutatás és munka volt szolgálatá
nak területe. Végül is Helsinki
ben az egyetemen az újtestamen- 
tomi teológia lett a szakterülete. 
Külföldön folytatott tanulmá
nyok után az újtestamentumi 
tanszék professzoraként több 
mint negyven éven át tevékenyke
dett. Közben évekig volt a fakul
tás dékápja.

A finn teológiát képviselte szám
talan kiküldetésében szerte a vilá
gon. Az egyik legtöbbet utazott tu
dósa volt egyházának. Beszámo
lóinak, útirajzainak széles köre 
tanúskodik erről. A Lutheránus 
Világszövetség vezetőségének kü
lönböző beosztásokban mindig 
tagja volL

Tudományának és hitének szé
les körben bizonysága több mint

negyven tudományos és népszerű 
könyve.

Hazai egyházunknak őszinte, 
meleg jó barátja. Először a galya- 
tetői LVSz-gyűlésen járt hazánk
ban, s utána számtalan alkalom
mal volt a vendégünk. Teológiánk
nak tiszteletbeli doktora lett. 
Székfoglalóját a Római levélről 
szóló tanulmányával tartotta meg. 
Helsinkiben két tiszteletbeli dok
torunknak, T ú r ó c z y  Z o ltá n n a k  és 
K o re n  E m iln e k  habilizációját ő ve
zette le.

1972-ben Helsinki püspökévé 
választották. A finn püspökök 
könyvteijedelmű „pásztorlevéllel” 
szoktak beköszönni. Ebben ő kül
földi szolgálatainak összefoglaló 
képével számolt be addigi tevé
kenységéről. A magyar egyházzal 
kiépített kapcsolatairól súlyos, 
szép oldalakat írt, jelentőssé téve 
azokaL Utolsó találkozásunk két 
évvel ezelőtt volt, amikor a budai 
egyházmegye lelkészi munkakö
zösségében számolt be a finn bib
liafordítás kérdéseiről.

Emlékét szeretettel őrizzük.
K .E .

MEGHÍVÓ
Október 19-én, csütörtökön 

19 órakor
a Deák téri templomban 

VIA MUSICA
holland evangélikus énekkar 

KÓRUSKONCERTJE 
Vezényel:

Jacques Horde 
Orgonái:

Roy Kroezen 
A belépés díjtalan.

A  Budapesti (Fasori) Evangélikus 
Gimnázium felvételt hirdet jelenleg az 
általános iskola VIII. osztályát végző 
gyermekek részére. Feltétel a jó tanul
mányi előmenetel, jó magatartás és az 
egyházhoz való kötődés. Jelentkezési 
lapokat az iskolában (1071 Bp., Város
ligeti fasor 17-21.) és az evangélikus 
lelkészi hivatalokban lehet kapni. Be
küldési határidő: 1995. november 1. 
Vidékiek számára az evangélikus kol
légium biztosított. Tanulható nyelvek: 
angol, német, francia, japán, olasz, 
spanyol.

A Magyar Protestáns Közművelődé
si Egyesület rendezésében október 17- 
én, kedden du. 5 órakor Kovács István, 
volt krakkói konzul, irodalmár tart elő
adást a „Magyar-lengyel kapcsolatok 
múltja és jelene” címmel az OMIKK- 
klubban (VIII. Múzeum u. 17.)

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája október 15-én, vasár
nap este: Imádkozzunk a börtönbe ke
rültek otthon maradt családjaiért, kü
lönösen gyermekeikért, hogy a társa
dalom megvetése ne taszítsa őket a bű
nözés útjára!

A Nagykanizsai Evangélikus Egy
házközség gyülekezetté szerveződésé
nek 150. évfordulóját ünnepli.
-  1995. október 14-én szombaton este 
18.00 órakor orgonazenés áhítat lesz, 
TRAJTLER GABOR orgonaművész 
lelkész szolgálatával.

-  1995. október 15-én, vasárnap déle
lőtt 10-órakor hálaadó istentiszteleten 
igét hirdet dr. HARMATI BÉLA püs
pök.

Minden érdeklődőt szeretettel vár 
az Egyházközség Elnöksége.”

Az Evangélikus Értelmiségi Műhely 
legközelebbi beszélgetése a Deák-téri 
Evangélikus Gimnázium dísztermében 
október 18-án este 1/2 7-1/2 9-ig lesz 
Témánk: Ökumené ma -  amit tanítunk 
és amit megélünk. Előadók: dr. 
Hafenscher Károly és dr. Koczor Mik
lós.

Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk!

A  Paksi Evangélikus Gyülekezet 
megválasztott lelkészét, Szabó Vilmos 
Bélát október 28-án délután 3 órakor 
iktatja be Kráhling Dániel, a Tolna- 
Baranyai Egyházmegye esperese. Min
denkit szeretettel vár és hív a gyüleke
zet presbitériuma.

Az Aszódi Evangélikus Gimnázium 
felvételt hirdet hatosztályos és 
négyosztályos tagozatára az 1996/1997- 
es tanévre, jelenleg 6., illetve 8. osztá
lyos evangélikus tanulók számára. A 
jelentkezési lapok a megyei evangé
likus lelkészi hivatalokban és a gimná
ziumban szerezhetők be. A je len
tkezés határideje: 1995. november 15. 
A  jelentkezési lapókat kérjük a 
gimnázium cím ére küldeni vagy 
személyesen leadni: 2170 Aszód 
Szontágh lépcső 1.

Honnan? M iért? Hová? címmel 
evangélizáció lesz a Budapest-Kelen- 
földi evangélikus gyülekezetben (XI. 
kér., Bocskai u. 10.) 1995. október
19-21. esténként 18 órai kezdettel, a 
Tanácsteremben. Igét hirdet: Szeve
rényi János -  Énekkel szolgál: Szluka 
Lídia Kinga.

Keresztyén szellemiségű, nemzeti gondol
kodású újságíró, a Televízió eltávolított fő
munkatársa szakmájába vágó sajtómunkát vagy

gépkocsi-vezetői állást vállal Budapesten. 
„Építsünk” jeligére kér ajánlatot a kiadóba.

Nyugdíjas tanítónő vállal napközis állást 
vagy családnál gyermekfelügyeletet. Érdeklőd
ni lehet: de. 8-9-ig 1835-944 telefonon.

ÉPÜLETKLINIKA KFT. Tfel.:/Fax.: (32)310- 
765

Új épületek és tartószerkezetek tervezése, 
meglévő és károsodott építmények felülvizsgá
lata és szakértése az ország egész területén.

Szeretettel várnak színvonalas programokra 
független, társra vágyó, főleg budapesti és kör
nyéki keresztény értelmiségi hölgyet vagy férfit. 
Jelentkezés Bp. EX. Ráday u. 55. utca felől, hét
fő, szerda 16--20 óráig. TeL: 217-6189

Pasaréti, csendes, felújított kertes villában 
levő 88 m2-es barokk, 2 szoba étkezős, tele
fonos, társasházi öröldakásomat és a villában 
levő 18 m2-es, irodának stb. használható tele
fonos helyiséget elcserélem 2 környékbeli 
lakásra. A lakáshoz kertbe nyíló nagy terasz, 
kocsibeálló tartozik. Ajánlatokat „Otthon” jel
igére kérem a szerkesztőség címére.

Evangélikus
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Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő ,
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Árusítja a Kiadóhivatal és a 
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Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
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SZEN TH Á R O M SÁ G  

Ü N N EPE  UTÁNI 
19. VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 3 0  FT

_______ Marat asztalán nyitott evangélium.
Combes szekrényében elrejtve breviárium.
__________ Zola hagyatékában elkoptatott,
__________________ sokat forgatott Biblia.

Ady Endre halálos ágyán utolsó percig
a Bibliát forgatta.

A TARTALOMBÓL
EGY ORGONA M ESÉS TÖRTÉNETE

KRISZTUS-HIT ÉS 
SZERETETSZOLGÁLAT

IGEHIRDETÉS -
MELY NEM HANGOZHATOTT EL

A Teológiai Akadémia professzori kara

1956 -  m agyar forradalom
Nagyon valószínűnek látszik egy magyar történész szá

mára, hogy 1956 októberében néhány napon át Magyar- 
országon írták a történelmet.

Sztálin halála után meglehetősen rövid időn belül ki
derült, hogy az általa létrehozott politikai hatalmi rend
szer alaposan meg fog változni. Reformmozgalmak jelei 
mutatkoztak a Szovjet Birodalomban, sőt Sztálin si- 
ratásának általános hangulatát rövidesen a kritika, majd 
a szidalmazás hangjai váltották föl.

Nálunk 1953. július 4-én Nagy Imre kormányának nyi
latkozata az egész országot fölrázta, hiszen lerántotta a 
leplet az elmúlt időszak zsarnoki politikájáról, és a ma
gyar élet emberi kibontakozásának lehetőségét ígérte.

A rákövetkező három év az állampárton belül igen 
éles küzdelmet eredményezett: Rákosi Mátyás és köre 
foggal-körömmel harcolt a hatalom visszaszerzéséért és 
megtartásáért, a reformerek viszont a sztálinista uralom 
eltávolításáért küzdöttek. Ez a párton belüli harc tette 
lehetővé, hogy a magyar társadalom valódi érdekei egyre 
több alkalommal megfogalmazódhassanak, és hangot is 
kaphassanak. A hazai fejleményekbe számos nemzetközi 
tényező is belejátszott. Többek között a németországi 
események, ahol a szovjet tankok megjelenése elégnek 
bizonyult a rendcsináláshoz. Illetve Lengyelországban a 
posnani fegyveres munkásfelkelés, amelyben az volt a 
hallatlan nagy politikai újdonság, hogy a lengyel kormány 
elismerte annak jogosságát.

A magyar politikai hegyomláshoz azonban a legna
gyobb lökést a Szovjetunió pártjának XX. kongresszusa 
adta, ahol Hruscsov feltárta a sztálinizmus vétkeit és 
egyúttal elindította a rehabilitálás és a személycserék 
folyamatát.

így kerülhetett sor nálunk a gazdasági hibák nyílt 
megtárgyalására, a politikai vezetés körében jelentős 
személycserékre és a hírhedt Rajk-per ártatlan elítélt
jeinek és kivégzettjeinek az ünnepélyes eltemetésére. Ez 
az október hatodikára időzített temetés már a magyar 
forradalom közvetlen előjátéka volt.

A forradalom október 23-án robbant ki. Színterei a 
Bem-szobor, a Parlament, a Rádió és a Hősök tere 
voltak. Itt került sor Sztálin szobrának ledöntésére. 
Ennek a szimbolikus eseménynek a fényképe bejárta a 
világsajtót és ma is számos külföldi történelem 
tankönyvben látható. A fegyveres harc a Rádiónál rob
bant ki, de Nagy Imre többször átalakított kormánya 
fegyverszünetet kötött a beavatkozó szovjet hadsereggel, 
így győzött a forradalom. A mámoros öröm azonban 
nem tartott sokáig, mert bekövetkezett november 4-én a 
magyar forradalom vérbefojtása.

A mi egyházunkat is súlyosan érintették ezek az 
események. Nagy Imre 1953-ban elmondott kormány- 
programjában a következő mondatok szólnak erről.

„Nagyobb türelmességet kell tanúsítani vallási kérdések
ben. Megengedhetetlen e téren adminisztratív eszközök 
alkalmazása, ami bizony eddig néha előfordult. A  kormány 
ebben a kérdésben a türelmesség alapján áll... ” Sajnos a 
miniszterelnök szavainak valóra váltása éppen a politikai 
huzavonák miatt még váratott magára.

A kemény kéz politikája már 1948-ban lecsapott 
Ordass Lajos püspökre. Mivel következetesen érvényt 
akart szerezni egyházunk ősi jogainak, és szembeszállt a 
zsarnoki lépésekkel, koholt vadak alapján uzsorabíróság 
elé állították és' Varga Sándor egyetemes főtitkár, 
munkatársával együtt elítélték. A püspököt kétévi fegy- 
házra, 5 év hivatalvesztésre és 3000 Ft mellékbüntetésre 
ítélték. Előzetesen felajánlották neki, hogy ha lemond 
hivataláról, akkor külföldre távozhat. Ordass Lajos 
tisztában volt a körülményekkel, de inkább vállalta az 
üldöztetést és szenvedést, mint a hivataláról való 
lemondást. A helyzetet súlyosbította, hogy az állami 
hatóságok az akkori egyházat is kötelezték, hogy az álla
mi bírósági ítélet alapján, az egyházi bíróság is ítélje el és 
fossza meg hivatalától.

Egyházunk mártírjai közül meg kell emlékeznünk 
Kékén Andrásról és Kendeh Györgyről is, hiszen ők is a 
keresztény állhatatosság kiemelkedő példái. Ellenük a 
szokott módon indult meg az üldözés. A sajtó vezény
szóra megkezdte a legképtelenebb vádakat hangoztatni. 
Becsületüket, tisztességüket vonták kétségbe olyan 
körülmények között, hogy a valós védekezés minden 
lehetőségét elvették. Ebben az időben már mindenki 
tudta, hogy ez a nyílt eltávolítás előkészítése. A 
következő lépés az volt, amikor megkísérelték az áldoza
tokat arra rávenni, hogy lelkésztársaik javaslatára és 
rábeszélésére önként mondjanak le és álljanak félre. 
Ebben az esetben kecsegtető ígéretekkel nyugodt és 
anyagilag biztos életet ígértek. Természetesen ezek a 
módszerek egy hitében szilárd lelkészt nem ingathattak 
meg. Kékén András is így hárította el a javaslatokat:

„Lelkiismeretem nem engedheti, hogy önként vállaljam a 
szabadságra menetelt, a lemondást, vagy a cserét. Ha ezt 
tenném, saját lelkiismeretem előtt vallanám be, hogy maga
tartásom káros volt az egyházra. Ezzel elítélném magamat,

és elítélném Ordass püspök urat is. Gyávaság volna 
törvényes szolgálati helyemről megfutni. Sokkal köny- 
nyebben tudnám vállalni a testi szenvedést, mint a lelkiis
mereti meghasonlást. ”

A retorzió rövidesen bekövetkezett. Kékén Andrást 
1949. április 26-án hivatalából felfüggesztették. A hírt a 
Deák téri gyülekezet tagjai felháborodással és végtelen 
elkeseredve hallották, majd az új lelkészt „adják vissza a 
papunkat, adják vissza a papunkat” kórussal fogadták. A 
templom látogatottsága ezután hallatlan mértékben le
csökkent.

A nyílt brutalitás 1950 márciusában következett be. 
Éjszaka vitték el a lakásáról, amit házkutatással teljesen 
feldúltak, végül „megtalálták” a revolvert is, ami a vád 
egyik tényezője lett. A kihallgatás során tudta meg, hogy 
fegyveres összeesküvéssel vádolják és hogy vele egy 
időben Kendeh Györgyöt is elhurcolták lakásáróí. 
Kihallgatásuk a szokott módszerekkel és a szokott bru
talitással folyt le. Ezt követte az internálás Kistarcsán, 
ahonnan Kendeh Györggyel együtt szabadult. Kendeh 
Györgyöt nem sókkal később családjával együtt 
kitelepítették egy Mezőhegyes melletti tanyára. Itt a leg- 
megfeszítőbb mezőgazdasági munkákkal kereste meg a 
család kenyerét. Kékén Andrást nem voltak hajlandók 
sehol sem munkába állítani, így fizikai munkát vállalt, és 
kis társbérleti lakásban húzták meg magukat.

Az üldözöttek tehát visszatérhettek Budapestre, de 
emberi körülményeik siralmasnak látszottak. Ők azon
ban nem így érezték. A felajánlott pozíciókat vissza
utasították, mert a felajánlás elveik megtagadásával járt 
volna. Kékén András egyébként, bár szószékre nem 
léphetett, nem szűnt meg igét hirdetni. Minden héten 
feldolgozta az esedékes igét és elküldte egy lelkésztársá
nak, aki kicsiny gyülekezetében felolvasta a prédikációt. 
A hívek nem is tudták, hogy Kékén András igehirdetését 
hallják...

Bár Nagy Imre már 1953-ban türelmet és megértést 
ígért, az adott politikai Viszonyok között ez még csak 
1956 nyarán bontakozhatott ki. Ekkor látogatott el 
hazánkba az Egyházak Világtanácsa Központi Bizott
sága. Ők nem csak az akkori hivatalos egyházzal és az 
Állami Egyházügyi Hivatallal tárgyaltak, hanem megláto
gatták az üldözött mártírokat is, így meglehetősen világos 
képet kaphattak egyházunk helyzetéről.

Papságunk azon része, amely érezte a diktatúra 
nyomását, de nem volt képes ennek nyíltan ellenállni -  
ami az akkori körülmények között teljesen érthető volt -, 
most erőt vett magán, és bátran hangoztatni kezdte az 
egyház tévedéseit és hibáit. A Fóton es Balatonszárszón 
tartott konferenciákon igen forró és őszinte hangulat 
alakult ki.

A hazai világi politika, a nemzetközi segítség és egy
házunk belső ereje 1956 októberében meghozta a la
vinaszerű változásokat: október 5. Ordass Lajos 
püspököt a világi bíróság felmentette az ellene hozott 
vádak alól. Ugyanezen a napon Kékén Andrást vissza
helyezték a Deák téri gyülekezetbe. Október 8. Ordass 
Lajost az egyházi bíróság felmentette az ellene hozott 
vádak alól. Óktóber 30. Dezséry László püspök lemon
dott. A következő napon Kékén András köszöntötte a 
zsúfolásig megtelt templomban a visszatérő Ordass 
püspököt:

„Ez a gyülekezet attól fogva, hogy több, mint 8 éve elvit
ték Püspök urat, minden vasárnap imába foglalta fogság
ban szenvedő lelkipásztorát. Amikor ez nyilvánosan, az 
istentisztelet keretében lehetetlenné vált, sokan, nagyon 
sokan csendben tovább imádkoztak. Nem hiába. ”

Viharos napok következtek. November 2-án a for
radalom győzelme idején az egyházak vezetői a M agyar 
Rádióban szóltak a néphez. Ordass püspök beszédéből a 
következő jellemző részt idézzük.

„1956 magyar forradalma, és egyházunk helytálló szerep
lése napjainkban is kötelez bennünket. A z erkölcsileg 
elbukottakat őszintén sajnálnunk kell, a megfélemlítetteket 
talán meg tudjuk érteni, de semmi esetre sem szabad pálcát 
tömi felettük. A  tiszta lelkek hősies magatartása viszont pél
dakép és erkölcsi parancs kell legyen számunkra. Nem 
szabad elfelejtenünk, hogy ők elsősorban a jövő nem
zedékért harcoltak, az iskolákat védték, amikor minden 
körülmény között lelkiismeretük szavára és a Biblia paran
csaira hallgattak. Nekünk ma is az a legfőbb parancsunk, 
hogy az ifjúságot visszavezessük, illetve elvezessük Istenhez 
Minden erőnket össze kell szednünk, hogy a jövő 
nemzedéke megértse 1956 üzenetét és művelt, ha
gyományőrző, felelősséggel viselkedő és istenfélő legyen, 
hogy minden lépésüknélaz igazi erkölcs legyen az iránymu
tató nem pedig a világ rengeteg egyéb csábítása. ”

Dr. Gyapay Gábor

(Hiányaink és veszteségeink c. cikksorozatunk III. része 
anyagtorlódás miatt e számunkból kimaradt. Következő szá
munkban folytatjuk.)

SOKKAL BŐSÉGESEBBEN, MINT AHOGY 
MI KÉRJÜK, VAGY GONDOLJUK...

Tanévnyitó a Teológiai Akadém ián

Teológiai Akadémiánk a hato
dik tanévet kezdte meg azóta, 
hogy az Országgyűlés 1990-ben is
mét egyetemi rangú intézménynek 
ismerte el. A negyvenhatodikat az
óta, hogy a pécsi egyetemtől kény
szerűen elválasztva 1950-ben 
Evangélikus Teológiai Akadémia 
lett. A hetvenharmadikat azóta, 
hogy 1923-ban megalakult a Pécsi 
Magyar Királyi Erzsébet Tudo
mányegyetem Evangélikus Hittu
dományi kara. A  száznegyediket, 
amióta 1892-ben külön igazgató
val, önállóan működni kezdett a 
soproni teológiai főiskola. De már 
előzőleg is folyt hazánkban evan
gélikus lelkészképzés. -  Mindeze
ket dr. Reuss András rektortól hall
hatták a szeptember 22-i tanévnyi
tó ünnepség résztvevői.

Különösen is jelentős esemény 
volt Akadémiánk történetében 
Hausmann Jutta egyetemi tanári 
beiktatása. Egyévi szolgálat után 
vállalta, hogy a Bajorországi Evan
gélikus Egyház lelkészeként a kö
vetkező négy évben Akadémiánk 
tanára legyen. Az iktatást dr. Har
m ati Béla püspök végezte, dr. 
Reuss András rektor és dr. Emst 
Bezzel egyházfőtanácsos közremű
ködésével. Az ünnepi alkalomra 
eljött az új professzor félje, dr. 
Gerd Hausmann lelkész, édesany
ja, Hedwig Weiland asszony, továb
bá A rk Nitsche tanársegéd és fele
sége a neuendettelsaui Augustana 
Teológiai Főiskola, az egyik koráb
bi munkahely képviseletében.

Harmati püspök Péld 29,18 
alapján hirdetett igét: „Ha nincs 
kijelentés, elvadul a nép, de boldog 
lesz, ha megfogadja a tanítást. ” Két 
szót emelt ki: Az első: a kijelentés. 
Azaz, Isten szól, önmagát nyilat
koztatja ki. Odáig menően, hogy 
meg is jelent közöttünk: Betle
hemben Máriától emberré szüle
tett.

A másik szó: elvadul. Elvadul
nak a népek, határainktól délre 
például egymás templomait lövik. 
Úgy kezdődött, hogy az egyik 
visszalőtt? -  kérdezte. De nem kell 
átlépnünk az országhatárt. Embe
rek itthon jelentéktelen dolgok 
miatt is ölre mennek. Csak a múlt 
a hibás, a, mögöttünk lévő évtize
dek? Mindenesetre tény, hogy fia
talok és idősek nincsenek tisztá
ban az élet végső kérdéseivel. 
Ezért annál nagyobb szükség van a 
szolgálat továbbadására, figyel
meztetett a püspök. A  szolgáknak 
bizonyosaknak kell lenniük abban, 
hogy Isten szól.

Jövőre a honfoglalás 1100. év
fordulójára emlékezünk. Szent Ist
ván egycsapásra -  kardcsapással -  
keresztyénné tette az országot. De 
hol van ma az egyház hatalma? A 
visszakapott ingatlanokban? Kell 
valami más, amit az egyház „a csa
lás és lopás társadalmához” képest 
felmutathat. Szükséges a tanítás, 
amely által Isten kinyilatkoztatása 
nemzedékről nemzedékre folyta
tódik. „Ő újítson meg szívet és há
zat, országot és társadalmat” -  fe
jezte be igehirdetését Harmati 
püspök.

E beszápioló megjelenésekor 
már befejeződik az Akadémia te
tőterének beépítése. Az egész nyá
ron folytatott építkezés révén két 
kis előadóteremmel és négy kis ok
tatói szobával a hasznos alapterü
let tíz százalékkal növekszik. De 
sokkal fontosabb az oktatói gárda 
növekedése; az új professzoron kí
vül Fabiny Tamás adjunktusként 
félállásban az újszövetségi, 
Csepregi Zoltán tanársegédi beosz
tásban teljes állásban az egy
háztörténeti tanszékre kapott ki
nevezést.

*
Hausmann asszony >yAz idegen -  

elfogadás és elhatárolódás között -  
A z idegen teológiai értékelése az 
Ószövetségben” címmel tartott 
székfoglaló előadást. Ennek befe
jező részét, következtetéseit kö
zöljük:

Az Ószövetségben ismételten 
vita folyik az idegenek iránti he
lyes viselkedésről. Az idegen érté
kelése semmiképp sem egyértel
mű. Az idegenek nemcsak érdeke
sek, mert mások, hanem veszélyt is 
jelentenek, mert a megszokottat, a 
helyesnek tartott viszonyokat a 
társadalmi és a vallási életben 
egyaránt felforgathatják. Az Ószö
vetség bővében van a példáknak. 
Az izraeliek is megtapasztalták,

hogy mit jelent idegenként élni: 
így például a messzi földről érke
zett Ábrahám, vagy a nép az egyip
tomi és a babiloni fogság idején. 
Az idegen befolyás veszélyt jelen
tett Izraelre, például házasság ré
vén (már Salamonnál, majd ké
sőbb Áhábnál), vagy az északi or
szágrész eleste után, amikor az 
asszírok idegen népeket telepítet
tek be. -  Az új helyzet mindig új 
választ követelt...

Az Ószövetségben előforduló 
különböző válaszokat nem szabad 
egymással szemben kijátszani, ha
nem egymás mellett kell hagyni 
őket. Ez pedig azt jelenti, hogy a 
különböző válaszok rendszerezése 
óvatosságot követel tőlünk. Az 
Ószövetséghez hasonlóan nekünk 
is újra meg újra mérlegelnünk kell 
saját jelenünk kihívásait, és Isten
től a megfelelő választ kémünk. 
Alapjában véve a kirekesztéstől az 
elfogadásig mindenféle változat 
lehetséges. Sem az egyik, sem a 
másik út nem abszolutizálható. 
Sokkal inkább azt kell figyelembe

vennünk, hogy a probléma megol
dásánál milyen szándék vezérel. 
Ugyanakkor mindig erősen függ 
az adott helyzettől, hogy az ide
gent fenyegetésnek, vagy pedig 
gazdagító _ lehetőségnek tekint- 
jüke. Az Ószövetség azt mutatja, 
hogy a döntés nagyon szorosan 
függ a befogadók azonosságtuda
tától. Ahol ez szilárd, ott az idegen 
elfogadása és beilleszkedése min
den kihívás ellenére is lehetséges. 
Válságos helyzetekben az idegent 
inkább elutasítják, mivel az eltéve
lyedés lehetősége elviselhetetlen
nek tűnik. A  stabilitás időszakában 
a beilleszkedés ismét lehetővé vá
lik, ugyanis az elbukás nem látszik 
valószínűnek. A  teológiailag meg
alapozott elfogadástól vagy kire
kesztéstől függetlenül mindeneset
re teológiai szempontból is jogos 
követelmény az idegenek humani
tárius támogatása, az élethez szük
séges javak biztosítása. Igaz, .az 
Ószövetségben közvetlen utalás 
nem található arra, hogy ez a szük
séges az anyagiakon túlmenően 
érzelmiekre is vonatkozna. De aki 
egy kicsit is ismeri az Ószövetsé
get, az tudja, hogy az ószövetségi 
ember szemében az élet sokkal 
több, mint csupán a testi, anyagi 
(jó)lét biztosítása. Az Ószövetség 
-  sokkal inkább mint j&ir-a jelen 
korban -  az életet a maga egészé
ben szemléli.

Dr. Reuss András rektor -  még 
az előadásra felkérés előtt a kö
vetkezőképpen méltatta a máso
dik ószövetség-professzort: „Dr. 
Hausmann Jutta asszony két év óta 
áll munkakapcsolatban Akadé
miánkkal. Ez idő alatt volt alkal
m unk megismerni őt: idegenből 
kolléga lett... Kérjük Istent, áldja 
meg közöttünk végzendő munkás
ságát. ”

*

Ezt követően az elsőéves hallga
tók fogadalomtétele következett. 
Ebben a tanévben 20 új teológiai 
hallgató és 7 hittantanár-szakos 
hallgató kezdte meg tanulmányait 
Akadémiánkon.

A zárószigorlat sikeres letétele 
után Bakay Beatrix, Stermeczky 
András és Veress Csaba Endre ka
pott végbizonyítványt.

Az új egyetemi tanárt és a hall
gatókat dr. Harmati Béla püspök, 
dr. Emest Bezzel egyházfőtaná
csos és Ark Nitsche tanársegéd kö
szöntötte. Hangsúlyozták, hogy 
szolgálatba indítása a magyar-ba
jo r testvéregyházi kapcsolatok 
fontos eseménye. 1 Az ünnepséget 
a hallgatók énekkara Csorba Ist
ván, és fúvószenekara Johann 
Gyula vezetésével még emlékeze
tesebbé tette.

Dr. Reuss András rektor Ef 3,20 
szavaival zárta az ülést: ,^Ud pedig 
mindent megtehet sokkal bőségeseb
ben, mint ahogy mi kérjük, vagy gon
doljuk, a bennünk munkálkodó erő 
szerint; azé a dicsőség az egyházban 
Krisztus Jézus által nemzedékről 
nemzedékre, örökkön örökké. 
Ám en.” A tanévnyitó ünnepség a 
Himnusz hangjaival ért véget.

Dr. Szentpétery Péter

A KOLOZSVÁRI 
PROTESTÁNS 

TEOLÓGIAI INTÉZET 
TANÁCSA

1995. október 19-én, 16 órakor 
nyilvános ünnepi ülést tart 

a Fakultás 100 éves jubileuma 
alkalmából.

Ezen az ülésen doktorokat és 
tiszteletbeli doktorokat 

avatnak.
A tiszteletbeli doktorok 

sorában többekkel együtt 
dr. Harmati Béla püspököt és 

Szebik Imre püspököt 
is tiszteletbeli doktorokká 

avatják.

A TEOLÓGIAI AKADÉM IA ÚJ HALLGATÓI
Bácskai Zsuzsanna (Szeged), Deák László (Budapest-Deák tér), 

Erdélyi Csaba (Fazekasvarsánd, Arad m. Románia), Farkas Sándor 
Zsolt (Kiskőrös), Füzesi Kornél (Pécs), Győri Tamás (Nagytarcsa), 
Ignácz Virág Katalin (Szentendre), Imre Edina (Paks), Kendeh K. 
László (Keszthely), Kőszeghy Miklós (Balassagyarmat), Melis Orsolya 
(Szarvas-Újtemplom), Mesterházy Balázs (Vasegerszeg), Raczkó Zsu
zsanna (Gyönk), Ribár Annamária (Budapest-Budavár), Sághy Balázs 
(Celldömölk), Süller Zsolt (Nagyveleg-Székesfehérvár), Szentes Zoltán 
(Győr-Nádorváros), Szigethy Szilárd (Zalaegerszeg), Vincze Katalin 
(Szombathely), Zsugyel Adél (Miskolc).

Nappali hittantanár hallgatók-
Bakay Tímea (Budapest-Kelenföld), Belinszky Klára (Zala- 

szentgrót), Bg Barbara (Pilis), Kerényi Boróka (Budpest-Zugló), Páhán 
Zita (Budapest-Kelenföld), Tomcsányi Laura (Budapest-Kelenföld), 
Varga Tóth Tímea (Iklad).

Külföldi ösztöndíjasok-
Eric Moore, Omaha, Nebraska USA, Christiane Panader, 

Bayreuth, Németország.
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103. Zsoltár
Az em ber napjai olyanok, m int a fű, 
úgy virágzik, m int a m ező virága.
H a végigsöpör rajta a  szél, vége van, 
m ég a helyét sem  lehet felism erni.
D e az Úr szeretete m indörökké 
az istenfélőkkel van, 
és igazsága m ég az unokákkal is; 
azokkal, akik  m egtartják szövetségét, 
és törődnek rendelkezéseinek  
teljesítésével.
Á ldjátok az Urat, ti terem tm ényei, 
m indenütt, ahol uralkodik!
Áldjad, lelkem , az Urat!

OLIVER ES A JÓISTEN

Egy igazán szép nap
Az uszodában Olivér és Jani megpróbálják a kis 

Hédit hozzászoktatni a vízhez. „Ugoij csak, majd én 
elkaplak!” biztatja Olivér. Hédi karjain narancssárga 
gumikarikákkal áll a medence szélén. Mintha csak 
egy madárfióka tanulna repülni. Végre ugrik, majd 
nagyot sikolt, mert a víz mindenfelé fröcsög. Később 
már hagyja, hogy Olivér hátára vegye, és úgy ússzon, 
egész közel a parthoz. Olivér még érzi, hogy Hédi fél. 
Görcsösen karolja át a nyakát.

„Bírsz mindkettőnket fent tartani?” kérdi suttogva.
„Erős vagyok, mint egy medve”, feleli Olivér. „Meg a 

lábam is leér.” Hédi megnyugszik, és lazít a szorításon.
„Kanyarodni is tudsz?” kérdi Olivértől. Olivér tesz 

egy félkört a medencében, majd visszaúszik a part biz
tos közelébe. Ott megmutatja, hogy lehet a szegélybe 
kapaszkodva a lábtempót gyakorolni.

„Legközelebb is Olivérrel menjünk usziba!” mond
ja Hédi a bátyjának. „Tetszik nekem a srác.”

Szabina odahívja Olivért, hogy hasaljon a törülkö
zőjére.

„Elég nagy az két gyereknek is.” A mintája egy ha
jót ábrázol, ami egy világítótorony felé tart. Szabina a 
hajón, Olivér a tornyon fekszik. Olivér egy kalóztör
téneten töri a fejét, Szabina a felhőket nézi.

„Nem haragszol, hogy nem beszélgetünk?” kérdi 
Olivér, miután kiszabadultak a kalózok foglyai, és a 
toronyban békésen kakaót kortyolgatnak. „Miért ha
ragudnék?” kérdi Szabina. „Együtt hallgatni, az is jó 
dolog.”

A kakaóról Olivérnek Stefi néni jut az eszébe. Sen
ki nem tud olyan jó kakaót csinálni, mint ő. Meg is 
hívja hozzá Szabinát. „Hogyhogy, most, csak így?” le
pődik tneg Szabina. „Majd- meglátod', hogy neki ez 
egyáltalán nem okoz gondot!” feleli Olivér. Stefi néni 
örül, mert épp vasalt, de már elege volt belőle.

„Úszás után kakaó. Nagyszerű ötlet!” Nagy bögré
ket vesz elő.

„Ezek a barátság bögrék”, meséli Olivér Szabiná
nak. Régiek és értékesek. Senki nem adná gyerekek 
kezébe, de Stefi néni szerint így lesz a kakaóivás igazi 
élmény. „Olivér barátai az én barátaim is”, mondja 
Stefi néni.

Szép volt Stefi néninél, ezért Szabina is szeretne 
valami különlegeset mutatni. A nagypapájához men
nek. Pár hete kivett egy kutyát az állatmenhelyről. 
Félénk állat. Ki tudja, mi mindenen ment már ke
resztül.

„Szimat, ez Olivér, megbízhatsz benne, kédves em
ber!” A kutya Olivérre néz, aztán barátságosan ugat, 
és megnyalja Olivér kezét.

„Ez egy igazán szép nap volt”, mondja este Olivér

a Jóistennek. „Csak te nem szóltál egész nap hoz
zám!”

„Ez nem igaz”, ellenkezik a Jóisten. „Sokszor szól
tam hozzád, különböző hangokon.”

„Különböző hangokon?” lepődik meg Olivér.
„Igen. Gondold csak végig. Sok hangon hallhattál 

szólni engem.”
Olivér elgondolkodva mormogja: „Tényleg!” „Még 

ilyet!” Már mindeme emlékszik. „Egyszer még ugat
tál is”, mondja Olivér.

FERI BÁCSI JATEKAI

Zsol-tár-lat
A cím pedig, egyszerűen egy rajzpályázatot takar. 

Az ugyanis a feladatotok, hogy négy héten keresztül 
egy-egy zsoltárhoz készítsetek rajzot, olyan képet, 
amit a zsoltár sorai ihletnek.

Minden beküldött mű már önmagában pontot ér, 
de természetesen külön is értékeljük a legjobban si
került alkotásokat.

Most a huszonharmadik zsoltárhoz kell rajzot készí
teni. Rajzaitokat a lap dátumát követő keddig adjátok 
postára!

Jó munkát kívánok!

JÁTÉKTÁR
Olyan társasjátékokkal ismerkedhettek meg a „já

téktárban”, amelyek akár hittanórán, akár otthon is 
játszhatók a családdal vagy barátokkal. A játékok ki
próbálásához jókedvet kíyánunk!

A  mai játék főszereplője a „feledékeny Jákob ” aki el
ment Egyiptomba, de elfelejtett magával vinni egy csomó 
dolgot. A  résztvevők körbe ülnek, és közülük az egyik ezt 
mondja: Jákób elment Egyiptomba, de elfelejtett magával 
vinni... (fogkefét, újságot, sapkát... stb.). A z első gyerek 
még csak egy dolgot mond, amit Jákób otthon hagyott. A  
mellette ülőnek ugyanezt el kell ismételnie, és hozzá kell 
tennie még egy tárgyat. így az otthon maradt dolgok sora 
egyre hosszabb lesz. Fontos, hogy mindenki mondja: 
Jákób elment..., és az is, hogy a korábban elhangzott tár
gyak az elhangzás sorrendjében lekenek felsorolva, mie
lőtt hozzátennének egy újabb elfelejtett dolgot.

A ki elrontja, az kiesik a játékból, de ilyenkor a felso
rolást újra kezdi egyetlen tárggyal a következő játékos.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

Gondolatok egy bármilyen forradalomról /
A napokban sokszor és sokat hallhatunk arról, forradalmak közepette. Szabadság, hogy minden em-

hogy mit jelent a forradalom, mit jelent hőssé válni bér önmagát valósíthassa meg. "testvériség, hogy a |
egy szebb jövő érdekében. A mi korosztályunk talán szeretet, a szociális és lelki gondoskodás egymásról, J
át sem tudja érezni igazán, mi ez a tűz, ami a forradal- és a kölcsönös bizalom lehessen úrrá. Egyenlőség, j
mák fiataljaiban lobogott. De most üljünk le együtt, hogy minden ember ember lehessen. Minden ember,
és komolyan véve a magunkba tekintést, talán még Volt bárki is, aki ezt gondolta? Tényleg jó célokat
Krisztus is üzen nekünk valamit. Vegyük sorba, mi hordoz az eszme? Képesek vagyunk a világ megvál- i
kell egy forradalomhoz? toztatására? "testvéreim! Meg tudjuk emberi erőfeszí- ,

A  helyszín. Bizonyosan nincs olyan ország, ahol ne téssel, indulattal és fegyverrel váltani a világot?
I Ó te Jövő akijössz és senki se sejti, hogy ittvagy; 

erőfeszítéssel, de ügyes irányítással, a hatalom kor- B ^  lát;jössz sűrű fátyol alatt 
látlan gyakorlásával anyagi és egzisztenciális értéke- m it W M  B l ™ \  H  f  s Z
két halmoznak fel? Ugyanakkor minden országnak .D  boros g H B B R 1  i B R I
megvannak a szegényeid koldusai, a kiszolgáltatott- A h’j bo™ 15 Ya®  már 9 órult elmeA,bor^ L  
jai, és azok az emberek, akik az államforma és a ha- A ^ d s z  es kór°s vagy szennyez, álmod izét 
gyómányok kerejei közt élve, lassan jönnek rá, hogy Alom. § | E l ű m “lt álma ki halni szere ne,
önös érdekek kiszolgálói. Tehát a helyszín adott min- r .s.s,r’ ho® mindT J t H l ■  bete^en' denütt Jöjjön az elhazugolt életre halálos igazság,

A z idő. Ugyanígy időben is végigtekinthetünk múl- lesben az R B H I  ■ ■  . ,
tunk és jelenünk korszakain, és újra csak azt látjuk, E  W B B  W B k B 3
hogy mióta Ádám is beleharapott az almába, az em- T hányÓí }0nJ el?  f^n y !jo jjo n  a forradalom! 
bér és vele együtt a történelem sem változott igazán. 1 1 1 ű. barbárság! jöjjön legalább az igazság,
Vajon nem hísonlóak-e Mózes és Áron problémái, a H  hazugság és elmulatásokután!
mi vagy atyáink problémáival? Az ember is tegnap, Jo» on a lázálom, amely minden bunt kibeszél majd:
ma és mindörökké ugyanaz. És erre egyáltalán nem PHH ® Z BHBIP
lehetünk túl büszkék Ki az, aki kenyeret ad, ha kővel Vasnak: A jkaidon kopott szó lett a szabadság!
dobják meg, és ki az, aki a másik arcát is odatartja, ha * szívf  ™ m ok volt, öklöd rossz kalapacs.
megütik? Mindig maradunk gonosz szőlőmunkások- Máf ak) H B i  H 1 B  H ime
nak, akiknek nem számít az ember élete, vagy bármi iE m ttB B m  RB u
ebben a világban, azt tesszük, amit magunknak jónak csokeveny s ti kohol, ideálok!
látunk; hogy csak a saját útjainkat egyengessük. De jó Nem  já ték a világ! Látni, teremteni kell. ... 
volt-e valaha is ez az út, akár csak egyszer is? Ember- (Babits Mihály) I
ségünket levetkőzni nem tudjuk, mindig maradnak el- Egyetlen valaki volt, aki megváltotta a világot. Raj
nyomók és elnyomottak. ta kívül más megváltás nincs. Aki véghezvitte ezt a

A z emberek. A forradalmárok. Elengedhetetlen al- legnagyobb földi forradalmat, nem más mint Jézus 
kötőelemet jelentenek azok az emberek, akik a tüzet Krisztus, az élő Isten Fia. Neki nem kellett fegyver
hordozzák, akik a forradalom lelkét birtokolják. És keznie, „forradalmának” helye és ideje állandó és
legfőképpen, ezeknek az embereknek a nagy része örök, szabadsága minden, minden emberé. Eltörölte 
ugyanolyan fiatal, mint mi, mint te, vagy én. Ilyen, hatalmas áldozatával a bűnnek és gonosznak hatal-
hozzánk hasonló fiatalok rohantak az utcákon, mi- mát, a mi feladatunk csak annyi maradt, hogy ráves-
közben ropogott a halál körülöttük, csak előre néz- sük bűnünket, hogy teljesen hozzá térjünk, 
tek, készen arra, hogy bármely pillanatban véget sza- Krisztus „forradalma” szamárcsikó, ima, szeretet, . 
kítsanak a fegyverek rövid életének. Mi mekkora ál- irgalom és csendes szó volt: Elvégeztetett! Krisztus í 
dozatot vállalnánk a jó ügy érdekében? Az életünket kitárt keze tudjon mindnyájunkat egészen magához] 
is eldobnánk-e a szebb jövőért? Semmi ilyet nem tu- ölelni, hogy nála igazi otthonra találjunk, 
dunk megtenni, biztosan mondhatom, a legkisebb ál- n. d.
dozatra sem vagyunk képesek. Pedig forradalom MA
is zajlik, éppen ott és akkor, ahol vagy... ---------------------

Fegyver Ide tartozik minden eszköz, amit a céljaink „  t »h ___ i
elérésében használhatunk. Kezdve a befolyásos em- I r O f l ä l l l l l  t ä l ä l k O Z O  3  P llV R X fo íH l
berektől az ismétlő fejövetekig. De ez utóbbi a leg- APest_Budai Pe,őfi Egyesület október 2-án tartotta az idei 
pakonbb , a jo úgy yedjegyeben felhasznait, olésre, H |  első rendezvényét
fajdalom es seb okozásra való szerszám. .. „ . , r  , ... ..............

Ki az, akinek ne lett volna fegyvere, hogy megvéd- |  tőszót Botfalussy Magda( társelnök köszöntötte a
je a jó ügyet vagy csak saját magát? Hiszen csak azért resztvevő Budai Nagy Antal Gimnázium, a Szent István 
viselünk fegyvert, hogy védekezni tudjunk. De mi a Gimnázium, az Eötvös József Gimnázium és az új tagként 
különbség a halálnak a védekezés vagy a támadás kö- most csatlakozó Deák téri Evangélikus Gimnázium tanárait 
zött? Samgar, aki Izrael bírája volt, a Biblia tanúsága és diákjait. Dr. Gyenes József, az egyesület ügyvezető elnöke 
szerint 600 embert vert agyon egy ökörösztökével -  az eljövendő időszak tervezett programját ismertette rövi- 
önvédelemből. Csak nem ez a példa. De bármilyen is den. A tervek között szerepel iskolák közötti szavalóverseny, 
a fegyver, akkor is azért fogjuk, hogy más embertár- kirándulás Petőfi nyomában hazánkban és a határainkon túl, 
sunk, az ellenségünk ellen fordítsuk. De mit is mon- különféle pályázatok felnőttek és diákok számára. Az elnök- 
dott Jézus a Hegyi Beszédben az ellenségeinkről? ség szorgalmazza, hogy az iskolák vállaljanak védnökséget 

A  múlt. A  jelen, illetve a közelmúlt. A Status Quo. Petőfi-emléktáblák fölött, s ha lehetőségük van, ültessenek 
A szenvedés, az igazságtalansag, az elnyomatás, a jog- emlékfát az iskola udvarán.
talanság, a hazugságok, a család, a nyomor, a szegény- A bevezető után M R  Ferenc> az MTA főmunkatársa 
seg, a knaszitas, a betegségek, a jaj-kial ások nélkül tart(m érdekes elöadást a kö,tő Pest.Budán frt verseinek
nem kezdődhet a forradalom. A forradalmakat mm- , .  , , I h  s  „ . . .  .....
dig megelőzi a rossz, a bűn, a gonoszság, vagy akár hüelessegeról A jo hangulatot növelte a szellem, táplálék
csak a butaság. Ilyenkor kell tenni valamit, mondják, meUe kiszolgált Diák kenyer es tea. 
bármi áron. Ilyenkor nyílik ki a bicska a zsebben, szó A Programot irodalmi vetélkedő zárta, melyet a Deák téri
szerint. Azért azt mi is láthatjuk és átélhetjük, hogy Evangélikus Gimnázium nyert meg. A csapat tagjai: Hajnal 
milyen indulatokat szabadíthat el a csüggedtség, a ki- Gábor, Horváth Bence, Kovács Anna, Oberling Zsanett, Sza lay 
látástalanság. És a vágy a más jövő iránt. Szilvia, Szenczi Anna, Szántó Ferenc, Vészelik Evelin.

A jövő. Az idea. Az el\.*A  cél, ami megváltoztatja a Második helyezett a Szent István Gimnázium lett, míg a har-
világot. , madik helyen a Budai Nagy Antal és az Eötvös József

Csodálatos eszmék születnek a forradalmárok és a Gimnázium osztozott. Gombár Csilla

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK PROGRAMJAI (1995. október 29-31.) ii rész

Ünnepi előadás és fórum „Protestáns értékek 
a III. évezred küszöbén” Előadó: Dr. 
Bölcskey Gusztáv
Ünnepi színházi előadás Márai Sándor: A 
kassai polgárok az Evangéliumi Színház elő
adásában
Ünnepi műsor a Református, Evangélikus, 
Baptista, Metodista Egyházak közreműködé
sével

Reformációi emlékünnepély Rendezik a pro
testáns egyházak

Zenedráma előadása A reformáció zenei 
hangképekben. Összeállította: Győri Gábor

Protestáns Kulturális Est Főtéma: .Fogadjá
tok be tehát egymást, mint ahogyan Krisztus is 
befogadott minket az Isten dicsőségére”. (Az 
Ökumenikus "Ihnács központi rendezvénye) 
Orgonazenés áhítat Uwe Karsten Gross orgo
nái

Ünnepi, párbeszédes igehirdetés Pásztor An
tal református lelkész és Nagy Zoltán evangé
likus segédlelkész
Egyházzenei áhítat Pentékoszté oratórium a 
Hermons Együttes előadásában

Zenés áhítat a Weilhelmi Evangélikus Egy
házközség ének- és zenekarának közreműkö
désével. Vezényel: Walter ERDT 
Ünnepi hangverseny A SALIERI Zenekart 
Pál Tamás vezényli
Ünnepi est a határon túli Református Egyhá
zakkal
Előadás ,A  protestáns értelmiség szerepe a 
magyar történelemben”. Előadó: Für Lajos 
Ünnepi színházi előadás Márai Sándor: A 
kassai polgárok az Evangélium Színház elő
adásában

Biharkeresztes Okt.29. du.
Református 2.30 óra
Templom
Budapest Okt. 29. du.
Duna Palota 4.30 óra

Miskolc Okt. 29.
Evangélikus 
Templom 
(Hunyadi u.) 
Gyula 
Református Okt. 29.
Templom du. 5 óra
Orosháza Okt. 29.
Evangélikus du.5 óra
Templom
Budapest Okt. 29.
MOM, Szakasits du. 6 óra
Árpád Művelő
dési Ház 
Budapest Okt. 29. du.
Deák téri Evan 6 óra
gélikus Templom 
Budapest Okt. 29.
Fasori Evangéli du. 6 óra
kus Templom 
Budapest Okt. 29.
Pesterzsébeti du. 6 óra
Evangélikus
Templom
Kiskőrös Okt. 29.
Evangélikus du. 6 óra
Templom
Békéscsaba Okt. 29.
Kistemplom este 7 óra
Miskolc Okt. 30.
Székház
Mezőtúr Okt. 30.

Budapest Okt. 30.
Duna Palota este 7 óra

Emléktúra Vizsolyba és Gönczre. Istentiszte
let és megemlékezés (Károli Gáspár Egyetem 
szervezésében)
Ünnepi istentisztelet és megemlékezés a Faso
ri Evangélikus Gimnázium rendezésében

Ünnepi istentisztelet és megemlékezés A 
Lónyai Református Gimnázium rendezésé
ben

Emléktábla-koszorúzás

Ünnepi istentisztelet és megemlékezés 
A Deák téri Evangélikus Gimnázium rende
zésében

Ünnepi istentisztelet az 1890-ben alakult fér
fidalárda közreműködésével

Ünnepi istentisztelet

Reformációi istentisztelet

Reformációi emlékünnepély

Reformációi emlékünnepély Rendezik a pro
testáns egyházak

Lutheránia hangverseny Részletek az „Ein 
feste Burg” kantátából

Reformációi emlékünnepély Rendezik a pro
testáns egyházak 
Reformációi emlékünnepély

Ökumenikus reformációi istentisztelet

Vizsoly és Göncz Okt. 31.
Református
templomok
Budapest Okt. 31.
Fasori Evangéli de. 8 óra
kus Templom
Budapest Okt. 31.
Kálvin téri Re de. 10 óra
formátus Temp
lom
Budapest Okt. 31.
Lónyai Gimnázi de. 11.30
um Kinizsi u. 7. óra
kapunál
Budapest Okt. 31.
Deák téri Evan de. 11 óra
gélikus Gimnázi
um
Csenger Okt. 31.
Református de. 10 óra
Templom
Fehérgyarmat Okt. 31.
Református de. 10 óra
Templom
Miskolc Okt. 31.
Belvárosi Refor
mátus Templom
Orosháza Okt. 31.
Evangélikus du. 5 óra
Templom
Mezőberény Okt. 31.
I. kér. Evangéli du. 5 óra
kus Templom
Budapest Okt. 31.
Deák téri Evan du. 6 óra
gélikus Templom
Békéscsaba Okt. 31.
Kistemplom du. 6 óra
Debrecen Okt. 31.
Nagytemplom du. 6 óra
Kiskőrös Okt. 31.
Evang.Templom du. 6 óra

Kerekasztal-beszélgetés „Mit jelent a refor- 
mátusság fogalma”

Zenés áhítat Uwe Karsten Gross orgonái

Országos Reformációi Emlékünnepély Igét 
hirdet: dr. Hegedűs Lóránt püspök. Előadást 
tart: dr. Reuss András rektor (Az Ökumeni
kus Tanács központi rendezvénye)

PR O T E ST Á N S KULTURÁLIS EST
„Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket 

az Isten dicsőségére.” (Róm 15,7)
1995. október 29. este 6 óra 

MOM Művelődési Ház Színházterme 
(Budapest XII., Csörsz u. 18.)

Előadást tart: Kányádi Sándor
Közreműködik: Csíkos Sándor, Incze Ildikó, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, 
Balikó Tamás, Lórik Levente; valamint a Lutheránia Ének- és Zenekar (vezé
nyel: Kamp Salamon), az Újpesti Harangkórus (vezényel: Simon Norbert), a 

Ráday Kórus, a Pesterzsébeti Központi Gyülekezet Énekkara és a Baptista If
júsági Kórus (vezényel: Máté János, Tákaró Mihály és Kovács István). 

Szíves adományaikat a Kulturális Est költségeinek fedezésére fordítjuk.

Budapest Okt. 31.
Károli Gáspár 
Egyetem 
Reviczky u. 4/c. 
Díszterem

este 7 óra

Szekszárd Okt. 31.
Evangélikus
Templom

este 7 óra

Budapest Okt. 31
Kispesti Baptista 
Imaház

du. 6 óra

ORSZÁGOS REFORMÁCIÓI EMLÉKÜNNEPÉLY
1995. október 31. este 6 óra 
Kispesti Baptista Imaház 

(1191 Budapest, Kisfaludy u. 20.)
Igét hirdet: dr. Hegedűs Lóránt református püspök 

Előadást tart: dr. Reuss András az Evangélikus Teológiai Akadémia rektora 
Az ünnepi istentisztelet liturgiájában a protestáns egyházak vezető lelki- 

pásztorai vesznek részt
Közreműködik: a Pesterzsébeti és Kispesti Baptista Egyesített Énekkar 

Vezényel: Kovács Pál és Horváth László 
Orgonái: Jobbágy Ferenc
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Egy orgona mesés története
-  avagy bátorításul szolgáló történet a kis gyülekezeteknek

K risztus-h it és szeretetszolgálat
Ő szi konferenciák a diakónia jegyében

Azt mindig is tudtam, hogy iga
zából több a kis gyülekezet, mint a 
nagy. Több az, amelyet csak tagjai 
hordoznak szívükön, mint az or
szágszerte jegyzett. Ám ezeket is le
het nagyon szeretni, értük hálát ad
ni, mint ahogyan életünk nagy ün
nepei mellett a hétköznapokért is.

Egy ilyen társgyülekezetei kö
zött Páhi, ahol valljuk, hogy sokad
szor, és hisszük, hogy nem utoljára 
tapasztalhattuk meg egy orgona 
kapcsán, hogy az Istennek semmi 
sem lehetetlen.

A  történet a következő: volt 
egyszer, nem is olyan régen egy 
több mint száz éves harmónium, 
mely egy vasárnapon megszűnt 
működni, megszokott kedves 
hangjával szolgálni. A kis gyüleke
zet elhatározta, hogy gyűjtést ren- 
déz, és megpróbálkozik a lehetet
lennel, hangszert vásárol. Érkez
tek nagy összegek, kis összegek, de 
mindez kevésnek bizonyult. Idáig 
sok gyülekezetnek ismerős lehet a 
történet. Amiért azonban sajátos 
fordulatot vett, az köszönhető a 
páhi gyülekezet legidősebb, legta
pasztaltabb tagjának, özv. Péter- 
mann Adámnénak, az alapító lel
kész özvegyének, egykori tanító
jának és több mint 60 éven át, 90. 
életévét is átlépve szolgált kánto
rának, aki végig követte a gyüleke
zet történetét, tanúja volt emberi 
sorsoknak, életfordulóknak. Ő ke
reste meg hangszerügyben a né
metországi Vallendarban élő, de 
Páhihoz érzelmileg szorosan kötő
dő keresztfiát, Draskóczy Jánost, 
hogy segítsen valami módon. Bár 
kicsi a gyülekezet, azért „szíve ál
mok temploma” és nagyon hiány
zik egy hangszer. Az, hogy a kérés 
szívig hatolt, abból is kitűnik, 
hogy nem a könnyebb utat válasz
totta -  mondjuk egy pénzösszeg 
küldésével - ,  hanem bizonyára 
nem kevés utánajárással talált rá 
történetünk orgonájára, mely a 
Vallendari Evangélikus Gyüleke
zet tulajdonát képezte. Egy bör
tönben kísérte a bűnből való sza
badulás énekét. Isten csodálatos 
terve folytán ezt a szinte vadonat
új, kétmanuálos, digitális orgonát 
kaptuk meg ajándékba a német 
gyülekezettől, hogy regényes útját 
megtéve, immáron Páhin kísérje a 
hívek énekét.

Sohasem felejtjük el azt a vasár
napot, amikor először szólalt meg 
történetünk orgonája ifj. Bán Ist
ván mindenkit lenyűgöző játéka 
nyomán.

Sohasem felejtjük el az igehir
detés és áldás szavait, mert a gyü
lekezet egykori, szeretve tisztelt 
lelkész dr. Cserháti Sándor profesz- 
szor mondta azokat.

Sohasem felejtjük el, mert 
együtt örültek velünk az egykor 
Páhin szolgáló lelkészek és család
tagjaik.

Sohasem felejtjük el, mert így 
lehetővé vált a hívek adományából 
a templom gázfűtése... sohasem 
felejtjük el a mi ünnepünket, mert 
azóta is megszólal vasárnapról

Ifj. Bán István az orgonánál

vasárnapra szép hangján az éppen 
ez időben Páhira költöző fiatal 
kántor, Supka Zsoltné szolgálatá
val.

Van egy jól látható példánk te

hát, hogy az Istennek semmi sem 
lehetetlen. Hála legyen Neki és 
mindazoknak, akik szereplői vol
tak orgonánk történetének.

N. V.

Időben talán túl közel is volt egy
máshoz a két konferencia, hiszen a 
kettőt mindössze két hét választotta 
el egymástól, de azt gondolom, hogy 
inkább kiegészíti egymást, mintsem 
konkurálna a két konferencia. írá
som célja nem egyszerűen ismerte
tés, hanem szeretném ismételten is 
felhívni egyházunk tagjainak figyel
mét a hitből fakadó szeretetszolgálat 
elengedhetetlenségére és szükség- 
szerűségére.

Evangélizáció 
munkamegbeszéléssel 

Az immár hagyománnyá vált Dia- 
kóniai Evangélizációs Konferenciát 
augusztus utolsó napjaiban tartottuk 
Gyenesdiás Kapernaumban. Első
sorban azokat hívtuk erre a konfe
renciára, akik gyülekezeti diakó- 
niában tevékenykednek, akár mint 
önkéntes munkások, akár mint gyü
lekezeti alkalmazottak. A konferen
cia mottója. iyA hit is halott cselekede
tek nélkül!” (Jakab 2,26)

A főtéma összefüggésében Keve- 
házi László ny. esperes-lelkész tartott 
három bibliatanulmányt Jakab levele 
alapján. Hit és szeretetszolgálat; sze
retetszolgálat és hit nem választható 
el egymástól, nem játszható ki egy
más ellen, mind a kettő az üdvösség 
kérdése is -  hangsúlyozta tanulmá-„Az Úré a földkerekség”

A K ülm issziói K iskönyvtár 2. füzete

nyában. Bibliakörökben igyekeztünk 
a napi mondanivalót aktualizálni és 
személyekre lebontva élettel megtöl
teni.

Reggel áhítattal kezdtünk -  
Keveházi Lászlóné, C zégényi Klára 
szolgálatával, aki az Útmutató igéi 
alapján kérdezett hitünk megélésé
ről. Este szintén áhítattal fejeztük be 
a napot -  az utolsót közös úrvacsorá
val -, melyen e sorok írója lKor 13 
alapján szólt igehirdetésében a „kü
lönb” útról.

A délutáni programban két előadás 
hangzott el: Diakóniai szolgálatunk 
kihívásai és lehetőségei (ifj. Kendeh 
György), a másik nap Az ökumenikus 
női munkaközösség szolgálata 
(Keveháziné) előadásában.

Az esti fórumokon egész egyhá
zunk szolgálatáról és gyülekezeteink 
diakóniai szolgálatáról beszélget
tünk bevezető előadások, ismerteté
sek után.

Az Igére figyeltünk és ezért lett iz
galmas kérdés mindannyiunk számá
ra -  átlagban 40-en voltunk -  az a ki
hívás, mellyel naponta szembesül 
minden keresztyén ember, minden 
gyülekezeti tag közeire és távolabbra 
nézve. A szükség nagy -  egyre na
gyobb lesz. A lehetőségek szűkül
nek? -  Nem! -  Lehet ma is, megszo
rító gazdasági intézkedések ellenére 
és közepette is gyülekezeti szinten

Nincs abban &mmi meglepő, 
hogy a külmisszió történetében újra 
és újra felbukkannak a gyermekek. 
Az elmúlt, szentimentalizmusra haj
ló korokban fel lehetett rázni egy- 
egy gyermekcsoportot a szegény vak 
kínai lány történetével, vagy a haza
utazni vágyó misszionárius hajójegye 
árának összeadásával. Missziói per
selyek, vallásos esteken elhangzó 
versek hirdették, hogy milyen fontos 
lehet egy fillér is! Az 1934-ben ala
kult Missziói Gyermekközösség két 
indiai gyermek taníttatásához járult 
hozzá. Önzetlenségre, jószívűségre 
nevelték ezzel a gyermekeket. „Nem
csak magadért vagy felelős: oszd meg 
tízóraidat azzal, akinek nincs, kará
csonyra adj játékaidból a szegé
nyebbnek, zsebpénzed tizedét tedd a 
külmissziós perselybe a pogány kí
nai, japán, afrikai vagy arab gyerekek 
számára. Isten megáld érte!”

Nem akarok ezekkel a sorokkal 
nosztalgiázni, de azt se mondom, 
hogy ezek a fillérek nem sokat jelen
tettek, azt se, hogy hiábavaló „ten
gerben csepp”-fáradozások voltak 
ezek. Hiszen ma is azok az emberek 
tudják tizedüket másokra fordítani, 
akiket így neveltek, azok áldoznak a 
külmisszióra is, akik tudják: forintjaik 
számítanak egy jó cél szolgálatában.

A Külmissziói Kiskönyvtár 2. füze
tének is az a célja, hogy irányítsa a 
mai gyerekeket az önzetlen segítés 
útjára, hogy megtanítsa körültekin
teni a világban. Külmissziói Egyesü
letünk vezetősége szeretné, ha a 
Krisztust nem ismerők gondja nem
csak a hatvan éven felüliek gondja 
lenne! Ezért szerkesztett Bálintné 
Kis Beáta Bencze Imrével együtt egy 
gyermekeknek szóló tájékoztatót, 
munkafüzetet „Az Úré a földkerek
ség” címmel. Pár oldalon azokról az 
alapvető dolgokról olvashatunk, me
lyet a külmisszióról tudnia kellene 
minden keresztyénnek.

Kiszínezhető rajzokkal, kitöltésre 
váró kérdésekkel találkozhatunk; 
megismerhetjük belőle a külmisszió 
mai feladatait és lehetőségeit.

A kis füzetet leginkább hittanos 
használatra ajánljuk. Lehetne havi

A Szlovén Evangélikus Egyház új vezetői
egy-egy hittanórát a külmissziónak' 
szentelni, vagy egyszerre 4-5 órában 
foglalkozni vele. (Az előbbi azért 
jobb, mert folyamatosan előkerül a 
kérdés.) Ezeken az alkalmakon elő 
lehet venni a missziói perselyt is, hogy 
ébressze a gyerekek felelősségét.

A külmisszió és a rádiómisszió 
iránt felelősséget érző testvéreink 
adományaiból készült ez a füzet is; 
ajándékba kapja mindenki, aki kéri. 
(A további adományok segítik, hogy 
újabb tájékoztatókat szerkesszünk.)

Jó hír, hogy a tanév végén -  június 
3. hetében -  külmissziói gyermektá
bort tervezünk Foton, ahol remény
ségünk szerint Seija Kurronen arab 
gyermekekkel foglalkozó misszioná
rius is részt venne. Azok a gyerme
kek, akik a külmisszióval kapcsolatos 
rajzokat vagy írásokat küldenek, 
kedvezményesen vehetnek részt 
ezen a pár napon.

„Az Úré a földkerekség” minta- 
példányait kiküldtük már a gyüleke
zetekhez. Fogadják szeretettel és 
rendeljék meg a szükséges példány- 
számot a hittanos, gyermekbiblia- 
órás gyerekek részéré!' „Amikor va
laki Krisztus gyermekévé lesz, akkor 
a hitrejutás öröme őt is misszioná
riussá teszi.” (Idézet a füzetből)

Biné

Szép ünnepség színhelye volt jú
nius második vasárnapján az oszt
rák határhoz közel fekvő telepü
lés, Górni Slaved. A Muravidék, 
Szlovénia evangélikussága és a 
környező országok evangélikus 
egyházának vezetői, képviselői 
együtt örvendezhettek a Szlovén 
Evangélikus Egyház új vezetői, 
tisztségviselői beiktatása alkalmá
ból. A zsúfolásig megtöltött temp
lomban és a templom falain kívül 
egy szívvel zengett: Erős vár a mi 
Istenünk. Skalics Gusztáv maráci, 
Josár Lajos bodóhegyi és Balazsics 
Jenő battyándi lelkészek szolgála
tával iktatták be Emisa Gézát es- 
peresi és Kercsmár Sándort fel
ügyelői tisztségébe. A kis Szlovén 
Evangélikus Egyház "megbecsülé
sét je(zi^ hogy a Tfelevízió egyenes 
adásban közvetítette az ünnepi is
tentiszteletet, melyen Milán Kucán 
államfő és felesége is részt vett. Az 
államfő köszöntőjében eredmé

nyes munkát kívánt az újonnan be
iktatott vezetőknek. Az LVSZ ré
széről Görög Tibor Európa-titkár 
üdvözölte az ünneplő gyülekeze
tei. Súlyos betegsége miatt Novák 
Lajos, a stafétabotot átadó espe
res, aki több mint két évtizedig 
volt Kuhár József felügyelővel az 
egyház vezetője, nem lehetett je
len. A volt felügyelő meghatódot- 
tan szólt -  a volt esperes nevében 
is -  a stafétabotot átvevőkhöz, és 
azokhoz, akik közt nehéz időkben 
végezték az egyház vezetését. Az 
ünnepi istentisztelet után a közeli 
iskola tornatermében terített asz
talok mellett folytatódott az alka
lom, a köszöntések sora, amelyben > 
visszatekintettek a felszólalók, há
lát adva Istennek az eddig megtett 
útért, szolgálattevőkért és.a továb
bi együttmunkálkodás reményé
ben kívánták Isten áldását az új ve
zetőkre.

Smidéliusz Zoltán

Meghívó

A Budavári 

Evangélikus templom 

100 éve épült 

ünnepi sorozat -  

reformáció havában 

1995. október 24-29.

Kedd, 18. ó.: Dr. Fabiny Tibor. A kezdetek. Közreműködik: Cantus Corvinus 
műv. vez. Klembala Géza 
Igét hirdet: Hafenscher Károly
Szerda, 18. ó.: Benczúr László: A templom szerepe a gyülekezet életében. Köz
reműködik: Benczúr Erzsébet ének -  Fassang László orgona 
Igét hirdet: Balicza Iván
Csütörtök, 18.6.: Keszthelyiné Sztehló Sára bemutatja D. Koren Emil „Buda
vári Krónika” c. könyvét Vendégünk a finn testvérgyülekezet lelkésze, Mikko 
Reijonen / Kouvola. Közreműködik gyülekezetünk 40 éves Schütz Kórusa ve
zényel: Csorba István karnagy
Péntek, 18. ó.: Fejezetek templomunk történetéből -  Madocsai Miklós. Igét 
h irdet Mózes Árpád püspök, Kolozsvár. A 35 éves orgonát bemutatja Peskó 
György orgonamfivész, kántor
Szombat Egykori iskolánk története -  Szabó László tanár, presbiter. Közre
működik Lőrinczné Morvay Éva és Tornai Péter gitárművészek. Igét hirdet 
Walter Last ielkész/Schrohenhausen
Vasárnap: 11 órakor ünnepi istentisztelet és közgyűlés. Igét hirdet Szebik Im
re püspök

felvállalni és végezni a másokat segí
tő szolgálatot. Sok jó és követendő 
példát ismerhettünk meg (pl. Szé
kesfehérvárról és több gyülekezet
ből) -  ezekre egy későbbi számunk
ban még visszatérünk. -  Evangélizá
ció volt négy napig -  ebből nem kö
vetkezhetett más, mint a hétköznapi 
élet szolgálatának kérdése.

Munkamegbeszélés
evangélizációval

Szeptemberben tartottuk a „köte
lező” konferenciánkat, az Országos 
Diakóniai Konferenciát Püiscsabán, 
melyre egyházunk szeretetintézmé- 
nyeinek vezetői, igazgatói, valamint 
az egyházmegyék esperesei és diakó
niai előadói voltak hivatalosak. Ez a 
konferencia minden évben „munka- 
megbeszélés” azok számára, akik hi
vatalból és hivatásszerűen foglalkoz
nak elsősorban az intézményes 
diakónia kérdéseivel, feladataival.

Az első előadásban, melyet Szebik 
Imre, a diakóniai szolgálatot felügye
lő püspök tartott, társadalmi analí
zist, bibliai mozaikokat, egyháztörté
neti képeket, mai gyakorlati példá
kat, valamint távlati kérdéseket állí
tott elénk a diakóniai szolgálat 
összefüggésében.

A másik alapozó előadást dr. 
Frenkl Róbert országos felügyelő tar
totta, aki meggyőző módon beszélt a 
képzés és önképzés, az intézmények 
és gyülekezetek kapcsolatáról, vala
mint a házi betegápolási rendszer 
kérdéseiről.

A „munkamegbeszélés” jelentős 
állomása volt az otthonok gondjai
nak, feladatainak megbeszélése. A 
beszámolókból egyértelművé vált, 
hogy jelentős túljelentkezéssel és 
egyre inkább jelentős gazdasági 
gonddal küzdenek otthonaink. -  
Egyik délutánunkat a gazdasági kér
déseknek szenteltük, melynek elő
adója Kendeh Györgyné, az Országos 
Egyház pénzügyi munkatársa volt. A 
megbeszélésen világossá vált, hogy a 
jelenlegi szabályozok, pénzügyi ren
delkezések jelentős odafigyelést, 
plussz munkát igényelnek otthona
inktól, ami sokszor elveszi az energi
át és időt az érdemi munkától. Az 
azonban természetes, hogy egyházi 
intézményeink az előírások betartá
sával működhetnek. Ez következik 
szolgálatunk alapjaiból is.

Két otthon munkáját nézhettük 
meg közelebbről, alaposabban. 
Piliscsabán működik a SILÓ intéz
mény, mely a FÉBÉ Betéti Társasá
ga keretében épít 21. századi otthont 
a mozgássérült embertársaink szá- 

_ mára,’(Errőlazotthonrólszinténegy 
későbbi számunkban számolunk be 
részletesen.)

Budapest-Hűvösvölgyben műkö
dik a SAREPTA Szeretetotthon, 
ahol időseket és fogyatékosokat gon
doznak.

Sok olyan kezdeményezést, meg
valósuló gyakorlatot láthattunk, me
lyet hasznosítani tudunk.

Munkánkat az Ige fényében vé
geztük. Ez volt az alap. Evangélizá
ciós igehirdetéssel szolgált Smi
déliusz Zoltán esperes, Bálint László 
esperes, Roszik Mihály lelkész -  aki 
több mint 40 éve elkötelezett diakó
niai munkás, s akitől ebben a körben 
nyugdíjba vonulása miatt búcsút vet
tünk -  és Csizmazia Sándor igazgató 
lelkész.

Végül még egy izgató kérdést sze
retnék az olvasok elé tárni, és szeret
ném megszólítani az egyházmegyék 
vezetőségét és gyülekezeteit: Krisz
tushitünkből miért nem fakad több 
szeretetszolgálat? Miért passzoljuk 
le és át a felelősséget?

Ifj. Kendeh György 
diakóniai lelkész

Igehirdetés -  mely nem hangozhatott elD. Ordass Lajos püspök 1956 októberében újra elfoglal
hatta püspöki székét. A forradalom eseményei azonban 
meggátolták abban, hogy előre tervbe vett szolgálatait elvé
gezze. így történt ezzel a prédikációval is. Október 28-án a 
Budapest-zuglói templomban hangzott volna el, de -  ahogy 
a prédikáció végén sajátkezű írását olvashatjuk -  elmondá
sában a véres események meggátolták. (Az igehirdetést ki
vonatosan közöljük.)

Bűnbocsánat
M t 18 ,23-35

Jézus Krisztus Urunknak minden időben sok kemény- 
fejű, nehezen értő tanítványa van. Ma is. Régidőkben is 
így volt. Első tanítványai között is. A  legnehezebben ér
tők egyike a nagy apostol: Péter volt.

Ha az okot keressük, amely miatt Jézus ezt a példáza
tot elmondta, akkor éppen Péter keményfejűségére buk
kanunk. A z ő  kemény fejébe sem akart beleférni a meg
bocsátás evangéliuma. Közvetlenül a példázat előtt ol
vassuk, hogy Péter Jézushoz ment ezzel a kérdésével: 
„ Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vét
keznie és néki megbocsátanom? Még hétszer is?” Jézus 
így válaszolt: „Nem mondom néked, hogy még hétszer 
is, hanem még hetvenhétszer is. ”

Jézus válasza nagyon alkalmas volt arra, hogy hallga
tói könnyen megjegyezzék. Még máig is tudják -  nem ke
resztyén emberek is.

Urunk mégsem elégedett meg ezzel. Mert így, ahogyan 
ez a mondat hangzik, szinte beteljesíthetetlen, szívet nehe
zítő parancsnak hangzik. Pedig Jézus evangéliumot hirde
tett, mely fölszabadít. -  Ezért mondta el ezt a példázatot...

Jézus hasonlata azzal kezdődik, hogy volt'egyszer egy 
király, aki egyik szolgájának 10 000 tálentomnyi -  el
képzelhetetlenül nagy -  tartozását elengedte.

Itt van ennek a történetnek a szíve. Ez keresztyénsé- 
günk veleje. Ezt a történetet így kizárólag csak Jézus tud

ta elmondani Ilyesmiről ezen a világon csak a keresz- 
tyénség tud.

Minden vallásban -  gyöngébb vagy erősebb hang
súllyal -  szó esik a bűnbocsánatról. De minden más val
lásban a menetirány pontosan a fordítottja annak, amit 
a keresztyénségben látunk. A  vallások sokasága, ame
lyeket emberek alapítottak, szinte egybehangzóan azt ta
nítja, hogy először az embernek kell áldozatot áldozat 
után meghoznia. A zt az áldozatot is, hogy valakinek 
megbocsátja, amivel igazságtalanul vétett ellene. És ha 
az ember ebbe jó l belegyakorolta magát -  ha megfelelő 
érdemeket szerzett -, akkor esetleg odaléphet Isten elé 
azzal a reménységgel, hogy ennyi jóság láttán Isten talán 
neki is megbocsát...

De úgy, amint Bibliánkban olvassuk, kizárólag Isten 
Fia, Jézus mondhatta el. Áldott legyen érte, hogy el
mondta!

A z Isten és ember közötti kapcsolat ezzel kezdődik: a 
király elengedi a tartozást. Éppen ez az evangélium! Ezt 
jö tt elmondani Jézus. Jó volna egyszer az evangéliumo
kat ennek szem előtt tartásával végigolvasni

Jézus egyetemes kegyelmet hozott. A kik hallgatták, sza
vából ezt értették meg. Emiatt lázadoztak ellene az embe
ri szabályokkal telitűzdelt vallás képviselői -  a farizeusok 
és az írástudók. De éppen ezért ragaszkodtak hozzá — 
egyetlen reménységükhöz -  a vámszedők és a bűnösök.

Ez a vasárnap a reformációra való emlékezésünk he
tét nyitja meg. Ha azt kérdezi valaki, hogy m i az, amit a 
reformáció valójában visszaállított eredeti értékében, 
annak most azt válaszolom, hogy pontosan ezt: A  bűn- 
bocsánat boldogító evangéliumát! Azt, hogy Isten előbb 
bocsát meg. Érdemünk nélkül. Kegyelemből.

És ha az egyház úgy akarja végezni szolgálatát a mai 
világban, hogy szolgálatának egyáltalában értelme le
gyen, akkor éppen ezt kell hirdetnie: A  kezdetnél -  Isten

és ember egymáshoz való viszonya rendezésének a kez
deténél -  Isten áll. A  szeretet, a megbocsátás, a könyö- 
rület Istene. Őhozzá nem úgy kerülünk közel, hogy mi 
menetelünk feléje és mi keressük Őt, hanem egyedül úgy, 
hogy Ó jön hozzánk, és Ő talál meg minket minden el- 
tévelyedettségünkben vagy elrejtőzködésünkben.

Hogy 'Istenhez való viszonyod milyen lesz, hogy egyál
talában megnyugtató módon rendeződik-e -  vagy más
ként kifejezve -, hogy lelki békességre jutsz-e, az attól 
függ hogy Jézus példázatainak erejét megfigyeled-e, elfo
gadod-e és főként: szívedbe zárod-e?

Itt van keresztyénséged kezdete, lényege, befejezése, 
mindene!

A  többi, amiről a példázatban szó esik -  az következ
mény. Következmény. Nem előföltétel. Ez persze semmi
képpen sem jelenti azt, hogy lényegtelen. Ellenkezőleg! 
Nagyon fontos! Erről a következményről -  a folytatásról 
-  aránylag rövidebben akarok ma szólni. Bár egész ige
hirdetést is ki lehetne vele tölteni.

A  következményt tévesen lehet -  és szokás levonni. 
Kétféle tévedésre mutat rá ez a bibliai tanítás.

Tévedtek a szolgatársak is, akikről azt olvastuk, hogy 
lelketlen hitelező szolgatársukat látva, „fölöttébb 
megszomorodának és elmenvén, mindent megjelenté
nek az Uruknak”. Tehát följelentették. Ennél a fölhábo
rodott árulkodásnál sokkal jobban tették volna, ha kí
méletlen szolgatársukat igyekeztek volna szívvel rábe
szélni, hogy térjen eszére. De még ennél is sokkal jobban 
tették volna, ha fojtogatott, szorongatott szolgatársuk
nak segítségére siettek volna. Ha összeadták volna azt a 
potom 100 dénárt, és így társukat, feleségét és gyermeke
it megszabadították volna az adósok tömlöcéből.

Mert tévedés az, ha az emberi hálátlanságot csak 
megítélni tudjuk, de közben elfelejtjük -  nagy fölháboro- 
dásunk miatt -  a bajban lévőt megsegíteni.

A  másik végzetesen téves módon levont következtetést 
ennek a szívtelen szolgának a példája mutatja. Kegyel
met fogadott el, kegyetlenséget gyakorolt.

Vizsgáljuk meg jó l saját szívünket. Tényt állítok: csak 
azért élünk -  még ma is -, mert irgalmas Istenünk van, 
bűnbocsátó. A ki megszán. Ez a tény kötelező erejű.

Forgasd meg szívedben a kérdést, hogy nem volna-e 
valaki számára éltető, gyógyító, fölszabadító, ha te meg 
tudnál neki bocsátani? Nem részletezek. Rád bízom e 
kérdés eldöntését. Azért, hogy ne az én rábeszélő szavam 
legyen az, amely meggyőz téged. Az a nézetem: sokkal 
jobb neked, ha a saját szíved győz meg téged.

A  bűnbocsánat éltet. Isten irgalma éltet. Ha nem vol
na irgalmas, akkor már régen végünk volna. -  A  gyűlö
let ugyanis öl. Mindenütt és mindenkor öl.

A  megbocsátás hiánya a világot taszította nyomorba. 
Kérésem hozzád ez: fogadd el Istentől egész életedre a 
bocsánatot. Megkaphatod Adja. -  Fojtogató gyűlölet 
helyett pedig éltess! -  Megbocsátással.
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(Az igehirdetés teljes szövege megjelent Ordass Lajos: 
Válogatott írások c. kötetben. Válogatta: Szépfalusi István 
[1982])
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-  IN A P R O
Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts 
meg, akkor megszabadulok. Je r  17,14.

VASÁRNAP Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imád
ságomat elfogadta az Ur. Zsolt 6,10 (Mt 6,6; Mk 2,1-12; 
Ef 4,22-32; Zsolt 4). Már a heti ige is gyógyulásért való 
könyörgés, ez a zsoltár pedig a meggyógyult ember hála
adása. Sok mindent kérhetünk imádságainkban Istentől. 
Betegségből való gyógyulásért is szabad imádkoznunk. 
Ha Istennek még van terve, szándéka velünk, megadja a 
gyógyulás kegyelmi ajándékát. S ha meggyógyultunk, el 
ne feledkezzünk a hálaadásról (Lk 17.). Azt is tudnunk 
kell, hogy Isten nem minden kérésünket teljesíti, hanem 
csak azt, ami javunkra van. Bonhoeffér írja: „Nem minden 
kérésünket, de minden ígéretét teljesíti az Űr. ”

HÉTFŐ Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Is
ten fiainak neveztetnek. Mt 5,9 (Péld 16,7; Mk 1,32-39; 
Jób 2,1-10). Jézus azokat is boldognak mondja, akik a 
béke megteremtésén munkálkodnak. Erre azok alkal
masak, akik megbékéltek Istennel (2Kor 5). Csak aki
nek a szívében békesség van, tud szíwel-lélekkel mun
kálkodni az emberek között, a világban, a társadalom
ban való békességért is. De ezt már a családon belül 
kell elkezdeni: házastársak, szülők és gyermekek kö
zött, nemzedékek, másként gondolkodók között kell 
békét, megértést teremteni. Nagy feladat ez, de Jézus 
ad erőt hozzá, mert Ő a mi békességünk, 0  bízza ránk 
ma is a békéltetés szolgálatát.

KEDD Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándé
kokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jó
kat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle? Mt 
7,11 (Jer 32,41; Jer 17,12-17; Jób 2,11—3,11). Jézus biz
tat az imádkozásra: bátran vigyük Isten elé kéréseinket, 
mivel Isten gyermekei vagyunk! Ahogyan a családban is 
bizalommal kér a gyermek, úgy van Isten családjában is: 
mennyei Atyánk meghallgatja gyermekei minden kéré
sét. De amint a szülők jobban tudják, mi van gyermeke
ik javára, úgy Isten is jobban tudja, mi van gyermekei 
javára. Amit Tőle kapunk, az mind javunkra van.

SZERDA De az Ú r beszéde megmarad örökké. Ez pe
dig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. lP ét 1,25.

(Ézs 59,21; Mik 7,18-20; Jób 3,20-26). Isten gondosko
dott róla, hogy beszéde fennmaradjon, amíg ember él a 
föld hátán. Tbremtő szavával hívta létre ezt a világot és 
a világmindenséget. Tbdod-e, hogy a világ legrégibb 
könyve a Biblia? Évezredek alatt minden írás elpusz
tult, a Szentírást is számtalanszor tűzbe vetették, még
sem tudták megsemmisíteni, mert az örökkévaló Isten 
nem engedte elnémítani szavát! Amikor Igéjét hallod, 
olvasod, Isten örök szava, az örökélet beszéde szól hoz
zád.

CSÜTÖRTÖK Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik 
egykor „távol” vpltatok, „közel” kerültetek a Krisztus 
vére által, mert 0  a mi békességünk. Ef 2,13-14 (Mik 
5,4; 4Móz 12,1-15; Jób 4,1-11). Aki Jézust még nem is
meri, nem hisz Benne, az távol van még, nem csak az 
Atya szívétől, hanem a Krisztusban hívők testvéri kö
zösségétől is. Akik azonban átadták életüket Neki, azók 
a Krisztus vére által közelvalókká lesznek. Nem csak a 
gyülekezet, az egyház közösségén belül, hanem a hatá
rokon túl, messze élő idegenek is közelvalókká, testvé
rekké lesznek. Ha egymás nyelvét nem is értjük, egyek 
vagyunk a Krisztusban.

PÉNTEK Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, 
hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a 
Krisztus Jézusban. Róm 6,11 (Józs 24,18; 2Móz 
15,22-27; Jób 4,12-21). Minden megkereszteltnek szól 
ez az ige. A  keresztségnek súlyos konzekvenciái vannak. 
Aki meg van keresztelve, az nem élhet többé a bűn ha
talmában, hanem Isten tulajdonaként, a mennyei Atya 
gyermekeként kell élnie, akit Krisztus megváltott vére 
árán minden bűntől, a haláltól, az örökélet számára.

SZOMBAT Én vagyok az az élő kenyér, amely a 
mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, él
ni fog örökké. Jn 6,51 (Ézs 49,10; Jud 20-25; Jób 
5,17—27). Jézusnak gondja van nem csak mindennapi 
kenyerünkre, hanem lelkünk táplálékára is. Magáról 
mondja: Ő az élő kenyér. Az úrvacsorában, a kenyér és 
a bor színe alatt vesszük az élő kenyeret, az Ő  testét és | 
vérét. Aki részesedik ajándékaiban, az él örökké. Téged 
is hív megterített asztalához.

Sz. P.

SA R N A P IGEJI
FELRELEPES ES FELREERTES
lKor 6,19-20

Látás és hallás
Róm 10,17

Többféle értelemben is baj van 
a látásunkkal és a hallásunkkal. 
Pontosabban arra gondolok: az 
életet, a világot, magunkban és 
magunk körül látjuk -  az igét pe
dig a templomban halljuk.

A megromlott ember inkább 
hisz annak, amit lát, mint annak, 
amit az igében hall. Ez a kettő 
nem ugyanaz. Mit látunk? Hogy 
szinte mindenki a testnek, a mu- 
landóknak él. Mit együnk, igyunk, 
-  ezt veszik komolyan. A jelszó pe
dig az: „csak egyszer élünk”. Csak 
ez az élet van. Pénz, állás, boldo
gulás -  ez a fontos, ez a szükséges.

Az ige az ellenkezőjét mondja. 
Keressétek először Isten országát. 
Ma, ha az igét hallod, térj meg. 
Más szóval: sürgős keresni az 
Urat. Mit használ, ha a világot 
megnyered, de a lelkedben kárt 
vallasz, és elveszted az örökéletet. 
A múlandó élet bűvkörében élünk. 
Csak az anyagi dolgok kellenek. 
Az igében viszont azt halljuk: nem 
érdemes belemerülni a vüág dol

gaiba, mert ez a 70-80 esztendő 
nagyrészt nyomorúság és gyorsan 
tova tűnik (Zsoltár 90,10).

Ezt a kettőt csak úgy lehet 
egyeztetni, ha a Biblia szavait meg
hamisítjuk, és kihagyjuk azt, ami a 
természetes embernek nem tet
szik. Nekünk szegeződik a kérdés: 
minek hiszel? Amit látsz, vagy 
amit az igében haüasz?

Előbbi esetben a Biblia nekünk 
unalmas vagy ellenszenves, taszító. 
Nem kell. Hasonlít ez ahhoz, mint 
amikor a zsidók a pusztában 
zúgolódva mondták: Nincs víz, se 
kenyér, se hús a pusztában, csak 
manna -  és ezt a hitvány eledelt 
utálja a lelkünk.

Az eddigiekből látszik, hogy a 
látás és a hallás feszültségben van. 
De a keresztyén embernek vállal
nia kell ezt a feszültséget. Ez a fe
szültség először is a saját életed
ben jelentkezik, ha hiszel. Mert 
természetes énünk épp úgy a mú
landó dolgokhoz akar tapadni, 
mint ahogy azt magunk körül lát

juk. De még jobban kijön ez a fe
szültség a hívő ember és a környe
zete között. Sokszor már a család
ban is. Vegyünk egy példát. Vasár
nap van. Mi legyen a program? A 
hívő feleség templomba menne, de 
a többiek kirándulni akarnának. 
De ha otthon maradnak is, elvár
ják a komplett, nagyobb ebédet. A 
frissen főtt ételt. -  Tehát itt a kísér
tés: templom helyett -  főzés. Mert 
a test a fontos, az első, még Isten 
napján is.

Vagy ott van á gyérinékhevélés! 
Mi legyen itt az első? Szórakoz
zon, érezze jól magát, ne legyen 
más mint a többi fiú, lány: diszkó, 
udvarlás, barátkozás hitetlen fiata
lokkal. „Ne lógjon ki a sorból.” -  
Öltözködés, pénz és időbeosztás, 
mind olyan terület, ahol a világ és 
az ige mást mond. Jézus azt mond
ja, hogy aki bármiről lemond, bár
mit elhagy Őérette, százannyit 
kap. Ezt sokan tapasztalják ma is. 
Az az idő, pénz, szeretet, amit Jé
zusra, igére, gyülekezetre áldoz 
valaki, hamarosan „megtérül”. De 
ehhez vállalni kell a látás és a hal
lás feszültségét.

Gáncs Aladár

Mintha hangyabolyba nyúlna az 
I ember. Nem tudom, találni-e még 
I valahol annyi félreértésre vallásos 
I emberek körében, mint e  téren: test 

és lélek egymáshoz való viszonyát il
letően. Test és Lélek -  kétségkívül 
kétféle irányultság jelképe az Újszö
vetségben. A  Róm ai levélben Pál 

I apostol megkülönbözteti a test sze
rinti életet és a Lélek szerinti életet. A 
test törekvése halál, ellenségeskedés Is
tennel, a Lélek törekvése pedig az élet 
és békesség -  m ondja

Nyilvánvalóan Istentől és törvé
nyeitől elszakadt, alapjaiban életelle- 

! nes életformát ért Pál test szerinti 
életen. Lélek szerinti életen pedig az 
evangélium üzenetére épülő, jórava- 
ló és jó ra vezető életet.’ A  Róm ai le
vélnek ezt a részletét azonban -  s ve
le az egész kérdéskört -  igen sokan 
félreértik, s m intha m ár-már hagyo
mányosan kapcsolódnak a vallásos
sághoz valamiféle testhez, szexuali
táshoz kapcsolódó -  több értelem 
ben véve is -  negatív hozzáállás.

A  Korinthusbeliekhez írt első le
vél szóbanforgó részéből egyértel
műen kitetszik, Pál önmagában véve 
semmi rosszat nem talál a testben -  s 
vele értelem szerűen például a sze
xualitásban. Sőt: azt mondja, Istent 
dicsőítheti. Fatális félreértés tehát 
összetéveszteni a Róm ai levél test 
szerinti életét mindazzal, ami testi. 
Kapcsoljuk csak össze a két páli idé
zetet! Adottak az életnek a testtel 
kapcsolatos vonatkozásai. Ugyanígy 
adottak a lélekkel s a szellemmel 
kapcsolatosak is. Másfelől pedig -  
természetesen a rendszeres gondol
kodás hozta sarkításokkal ezúttal is 
meg kell barátkoznunk -  mindenhez, 
így az élet e három  területéhez is, 
kétféleképpen közelíthet az ember. 
Testi, lelki és szellemi dolgokhoz 
egyaránt lehet test szerint, és lehet 
Lélek szerint közelíteni. Lelki és szel
lemi dolgokkal ugyanúgy visszaélhet 
az ember, a különbséget nem ez te 
szi. Hanem  az, hogy amit teszünk, 
Lélek szerint tesszük-e vagy sem.

Mindent szabad nekem, de ne vál
jak semminek sem a rabjává. H a tes
tünket a Szentlélek tem plom ának te 
kintjük, s ily m ódon vizsgáljuk meg 
az iménti kijelentést, bizony nem  kis 
ígéretre, nem  csekély lehetőségre le
lünk. S hogy ez mennyire jelentős 
ígéret, azt mi sem m utatja jobban, 
mint az, mennyire rabjává válik az 
em ber ennek-aünak, és az ideális ál
lapot gyakran egészen távolinak, sőt 
elérhetetlennek tűnik az embernek. 
Kinek rövidebb, kinek hosszabb utat 
kell megtennie, hogy legalábbis meg
közelítse, ha nem  is az ideális, de leg
alább a normálisnak m ondható álla
potot. Jézus tanítása az élet teljessé
gének lehetőségét hozza közel az 
emberhez. S a teljességbe a test is

A Kapi-Alapítvány szolgálatáról
Jó-e, ha diákok meglátogatják 

egy-egy alkalommal az Operahá
zat? Jó-e, ha egy intézetben a kul
turális célok megvalósulhatnak? 
Jó-e, ha diákjaink pályázatokon 
vesznek részt? Jó-e, ha a szorgal
mukkal és példás magaviseletük
kel kitűnők -  ha csak jelképesen is 
-  jutalomban részesülnek? Jó-e, 
ha nehéz anyagi helyzetben élő 
eminens diákok pénzbeli támoga
tást kaphatnak? Jó-e, ha megemlé
kezünk elöljáróinkról, nem feled
ve el őket hálátlanul? -  A kérdé
sek sora még folytatható volna, de 
nem szükséges szaporítanom a 
szót. A felelet egyértelmű és nem 
kérdéses.

E nemes célok érdekében jött 
létre a Kapi-Alapítvány, amely im
már második éve áldásosán tevé
kenykedik Sopronban, hogy Kapi 
Béla és Kapi Gyula emlékét meg
őrizze és gondozza. Egyházunk e 
két neves alakjának élete és szol
gálata -  különösen az idősebb 
nemzedék tagjai előtt -  jól ismert, 
ezért nem kell bemutatni őket a 
Tisztelt Olvasónak. Mindketten 
áldott emlékűek, akik hasznos 
szolgái voltak egykor az Úr szőlős
kertjének. A nevükre létrehozott 
alapítvány szellemiségük szerint 
szeretne munkálkodni.

Jelen körülmények között nincs 
könnyű helyzetben az, aki anyagi 
támogatás kérésével hozakodik 
elő. A kérést ennek ellenére most 
közzétesszük, mivel éppen a nehe

zedő körülmények közepette szo
kott meghatványozódni Isten nép
ének ereje! Ne feledkezzék meg 
senki az apostol intéséről: „Aki te
hát tudna jót tenni, de nem teszi: 
bűne az annak.” (Jakab 4,17)

Cím: KAPI-ALAPÍTVÁNY

9400 Sopron, Széchenyi tér 11. 
Bankszámlaszám: POSTABANK, 
SOPRON 022-054-07. Adószám: 
18527634-1-08. Telefon: (99) 312- 
250 és (99) 311-559 

Minden támogatónak -  igény 
esetén -  megküldjük a csekket.

Weltler Sándor 
a KAPI-ALAPÍTVÁNY elnöke

GARAM LAJOSNE  
SOLE KALLIONIEMI

Elmúlt már kilencven észtén; 
dős, s a szíve több mint hatvan 
éven át magyarul dobogott. Igen jó 
nevű finn zongoraművésznő volt, 
amikor a harmincas években férj
hez ment az egykorvolt finnorszá
gi stipendiáns lelkészünkhöz, Ga
rant Lajoshoz. Akkor hazát vál
tott, s leköltöztek Egerbe. Ott 
együtt összeszedték a híveket, s 
Garam Lajos lett az önállósult eg
ri evangélikus gyülekezetnek első 
parókus lelkésze. Sole igazi, szív
szerinti papné lett. Együtt gyűjtöt
tek az építendő templomra. Itthon 
gyűjtőkörutat tettek, de elmentek 
Suomiba is, ahol Sole hangverse
nyeket adott, s annyi pénzt hoztak 
magukkal, hogy tető alá hozták a 
Sándy Gyula tervezte templomot 
és parókiát Boldogan éltek mun
kájuk gyümölcsén. Megszületett 
első gyermekük is, aki azonban 
hamarosan meghalt Egerben te
mették el. Ám a gyászt nem sokáig 
tudták elhordozni. Néhány év 
után áttelepültek Finnországba.

Sole élete kettészakadt. Férjét az
óta nem láttuk itthon, de Sole 
minden évben „hazajött” gyerme
ke sírjához.

Finnországban pedig a magyar 
szeretetnek cselekvő képviselője 
lett a minap bekövetkezett halá
láig.

Finnországban még három 
gyermekük született. Mind kitűnő 
muzsikusok lettek. Közben Ga
ram L yos, aki finn vallástanár 
lett, elvált feleségétől. Sole ezt so
hasem tudta megemészteni. Ma
gyarrá lett szíve ezért mindig fájt. 
Bár hosszú évek után újra férjhez 
ment, Vainö Haukilahti finn kato
natiszthez, de magyarországi útja
it mindvégig folytatta.

Egy magyar szóval és magyar 
szívvel kevesebb van Suomiban. 
Oly szép kiejtéssel köszönt min
dig: Erős vár a mi Istenünk!

A kicsi sír gazdátlan le tt Tegye
nek rá az egriek egy szál piros ró
zsát!

K.E.

DEÁK TERI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

október 29-én, 
vasárnap 18 órakor 

UWE-KARSTEN GROSS 
(Braunschweig) 

Scheidt- Bach- Reger- és 
Gárdonyi-műveket 

orgonái. 
„Reformáció 

az orgonamuzsikában”
A belépés díjtalan.

KERTA, KARAKOSZORCSOK 
Mindkét helyen elkészült a templom 

külső és belső felújítása. A hálaadó 
istentiszteletet október 22-én, de. 10 
órakor Kertán, du. 2 órakor Karakó- 
szörcsökön tartják. Igét hirdet: Szebik 
Imre püspök. Minden érdeklődőt sze
retettel várnak.

PAKS
Szabó Vilmos Béla megválasztott 

lelkész beiktatása október 28-án, 
szombaton 3 órakor lesz istentisztelet 
keretében. A beiktatás szolgálatát 
Krähling Dániel esperes végzi.

VANYARC
Gyülekezeti Ház és Konferencia 

Központ felszentelés október 29-én, 
vasárnap du. 3 órakor lesz. A  szolgála
tot Szebik Imre püspök végzi.1

beletartozik. Beletartozik, nem vitás, 
a kívánságokon való uralkodás is, a 
lemondani tudás, a belső em ber le
mondani és elszakadni tudása is. De 
beletartozik az is, hogy éljen Isten 
ajándékaival, hogy ne korlátozza Is
ten ajándékainak körét -  nem Isten 
igéjére, nevezzük így, bibliai tartal
makra hallgatva, hanem az emberi 
lélek mélyéről feltörő, gyaníthatóan 
elfojtott tartalmak hatására. Vagy nem 
tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő 
Szentlélek temploma, amit Istentől 
kaptatok, és ezért nem a magatokéi 
vagytok? Mert áron vétettetek meg: di
csőítsétek tehát Istent testetekben! Itt 
is van félreértenivaló: az, hogy a test 
a Szentlélek temploma, nem  azt je 
lenti, hogy kizárólag vallásos aktusok 
gyakorlására van hitelesítve, hanem 
azt: bárm it tesz is az ember, felelős
ségteljesen, szeretetteljesen, meg
gondoltan, valóban Lélek szerint te
gye. A  férfiak teljesedjenek ki fér
fiasságukban, a nők nőiességükben. 
Tfesti, lelki és szellemi téren egyaránt. 
Ne szentfazék legyen az ember, ha
nem  a Szentlélek edénye.

Nem a félelem lelkét adta nekünk 
Isten, hanem az erő, a szeretet és a jó
zanság lelkét -  m ondta ugyancsak 
Pál. Az elfojtások, érteni és látni 
nem akarások m ögött így vagy úgy 
általában valamilyen félelem húzó
dik meg. H a hozzáillesztjük ezt a 
m ondatot az im ént együttesen szem
lélt két páli idézethez, kikerekedik a 
kérdéskör: mindhárom területen él
het az em ber Lélek szerint -  erő, sze
retet és józanság leikével - ,  és gondol
kodhat, cselekedhet az em ber az élet 
bármelyik területén test szerint. Féle
lem leikével, amelyet esetleg épp az 
Isten iránti engedelmesség, félreér
tett lelkiség vagy szellemiség jelsza
vai takarnak. A  megoldás is itt bújik 
meg: Nem a félelem lelkét adta ne
künk Isten.

Zay Balázs

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, akit szent háromságban 

szemlélve ism erhetünk meg, segíts 
bennünket abban, hogy az erő, a szere
tet és a józanság leikével boldogan tud
junk  élni testi, lelki és szellemi ajándé
kaiddal! Amen.

EVANGÉLIKUS GYERMEKMŰ
SORT közvetít a TV1 október 28-án, 
szombaton reggel 8 órakor. A műsort a 
budavári gyülekezet ifjúsága adja 
Hafenscher Károly lelkész vezetésével.

Evangélikus Rádiómisszió 17.00-tó! 
a  49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz

október 21., szombat: Levelesláda 
október 22.,vasárnap: Verasztó János 
evangelizációja
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.
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9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII., 
Pesti út I I I .  de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. de. 11. 
Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos
suth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre XVUL, Rákóczi út 83. ref. 
templom de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán; 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. Soly
már Gábor;

SZENTHÁROMSÁG UTÁNI 19. 
VASÁRNAPON az oltárterítő színe: 
zöld. A délelőtti igehirdetés oltári igé
je: Jn  5,1-17; az igehirdetés alapigéje: 
lK or 6,19-20.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET KÖZVETÍT a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán október
29-én, vasárnap de. 10.05 órakor Nyír
egyházáról az evangélikus templom
ból. Igét hirdet: Laborczi Géza lelkész.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Televízió a TV1 
csatornáján október 29-én, vasárnap 
de. 11 órakor Bonyhádról, az evangéli
kus templomból. Igét hirdet Krähling 
Dániel esperes.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán október 30-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

személyesen leadni: 
Szontágh lépcső 1.

2170 Aszód

TÖRD AS-GYÚRÓ közös gondozású 
gyülekezetek pályázatot hirdetnek 
megüresedett lelkészi állásuk betölté
sére. A  javadalom az országos átlagnak 
megfelelő. A  pályázatok beküldésének 
határideje november hó 15. Az érdek
lődők pályázatukat a Fejér-Komáromi 
Egyházmegye Esperesi Hivatalába 
küldjék. (2800 Tatabánya, I., Tátra utca 
13. Tel.: (34) 316-201.

A Keresztény Ökumenikus Baráti 
Társaság október 2-án, szombaton fél
5 órakor Ökumenikus Bibliamagyará
zatot tart az UNUM  ST. házában, 
XIX., Kisfaludy u. 35.

Csöngén Fehér Károly szombathelyi 
lelkész szolgálatával. „A mi Üdvözí
tőnk, Krisztus Jézus megjelenése által... 
megtörte a halál erejét, s az evangélium 
által világosságra hozta az elmúlhatatlan 
életet. ” 2Tim 1,10.

tr A p r o h ir d e té s

A  SZÉLES LÁTÓHATÁR 
Korszerű tudományos ismeretekről ad tá

jékoztatást: a tudományról, a hitről, a lélek 
és Isten valóságáról, Galileiről és hasonlók
ról. Kapható a Sajtóosztályon 245,- Ft-ért.

Telefonos, földszinti, zöldövezeti, 46 m* 2 * * 5 6- 
es lakás eladó. Tfelefon: 177-43-20, szombat- 
vasárnap kivételével 14-19 óra között.

A Magyar Protestáns Közművelődési 
Egyesület rendezésében október 24-én, 
kedden du. 5 órakor beszélgetés lesz a 
Protestáns Szemle 1995/2. és 1995/3. 
számainak szervezőivel, az OMIKK 
klubban. (VIII. Múzeum u. 17.)

ÁTORON YÓRÁ K k o rsze rű en
v ilág sz ín v o n a lo n -rá d ió  v ezérlésse l 
KAPCSOLÓÓRÁK-HARANGOZÓGÉPEK 
TORONYÓRAIPARI VÁLLALKOZÁS 

CT.: Kovács Jenő
T ( C \ p  p i  8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
l  _________ Tel./Fax; 22/312-235

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája október 22-én: Imád
kozzunk a bűncselekmények áldozatai
nak családjáért, különösen a gyerme
keikért, hogy a szülő, testvér, gyermek 
elvesztésének iszonyatos kínja ne 
okozzon lelkűkben vissza nem fordít
ható károsodást, ne váljanak a gyűlölet 
betegévé, rabjává!

SOMLÓSZŐLŐS 
Ünnepi istentiszteleten október 29- 

én, vasárnap de. 10 órakor dr. Reuss 
András rektor szolgál. Az istentisztelet 
után dr. Kosáry Domokos, az MTA 
elnöke beszédet mond és leleplezi a 
somlószőlősi születésű DÖBRÉNTEI 
GÁBOR (1785-1851) szobrát, aki az 
MTA első titkára volt.

Az Aszódi Evangélikus Gimnázium 
felvételt hirdet hatosztályos és négy- 
osztályos tagozatára az 1996/1997-es 
tanévre, jelenleg 6., illetve 8. osztályos 
evangélikus tanulók számára.
1 A  jelentkezési lapok a Pest megyei 
evangélikus lelkészi hivatalokban és a 
gimnáziumban szerezhetők be.

A  jelentkezés határideje 1995. no
vember 15. A jelentkezési lapokat kér
jük a gimnázium címére küldeni vagy

A Keresztény-Zsidó Társaság ren
dezésében október 25-én, szerdán du.
6 órakor a Wesley J. Teológiai Főisko
la könyvtárában (VIII. Dankó u. 11.) 
dr. Balogh Judit gimnáziumi tanárnő 
angol nyelvű bibliaolvasást és beszélge
tést folytat.

Ugyanott du. 7 órakor dr. Szécsi Jó 
zsef görög nyelvű bibliaolvasást tart. 
Október 27-én, pénteken du. fél 4 óra
kor V ili. kér. Nagyfuvaros u. 4. sz. 
alatti Zsinagógában Raj Tamás főrabbi 
vezetésével Közös tanulás -  Tálmud: 
Avot 1,3-11.

HALÁLOZÁS
Bárdossy Dénesné, született M ar

ton Emma, a csöngei, majd életének 
utolsó 16 évében az irsai gyülekezet 
tagja 91 éves korában csendesen el
hunyt. Temetése október 5-én volt

E v a n g é l i k u s
É l e t
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Mert nem szégyellem az evangéliumot,
_______________ hiszen Isten ereje az,

minden hívőnek üdvösségére.
Róm 1,16

A TARTALOMBÓL

LUTHER
-  A KERESZTSÉGRŐL 
- A Z  ÚRVACSORÁRÓL
-  AZ EGYHÁZRÓL 
- A  KERESZTRŐL

A Biblia vasárnapja

G ondolatok bibliavasárnapra
A  Bibliáról könyvtárnyi kötet jelent már meg, ami

óta az emberiség ismeri és használja ezt a könyvet. Tá
lálunk közöttük népszerűsítő iratokat éppen úgy, 
mint ellene szólókat, tudományosakat -  amelyek ap
ró részletességgel elemzik - , és olyanokat, melyek ter
mészetes egyszerűséggel, hittel vallanak róla.

Különös könyv. Egy apró könyvtár. A biblia szó gö
rög megfelelője könyveket jelent. S ezek a könyvek 
különböző korokból, más és más szerzőtől erednek. 
Ami közös bennük, hogy Isten Szentleikétől áthatva 
írták ezeket az iratokat, és ez alapvetően megkülön
bözteti minden más könyvtől. Tágadhatatlan, van 
benne történelem is, hiszen nem légüres térben -  ha
nem az emberiség történelmének egy bizonyos korá
ban, meghatározható földrajzi helyhez és néphez, né
pekhez kötötten -  végbement eseményeket ír le. Az 
események „főszereplője” nem csupán az a választott 
nép, akinek történelmében Isten elküldte egyszülött 
Fiát, hozzánk hasonló emberként, hanem maga a 
Küldő. Az Ő megváltó, bűnt megbocsátó szeretetéről 
tanúskodik ez a könyv, arról, amit Isten az emberért 
tett.

Különös könyv a Biblia, mely ma már ott található 
minden keresztyén család könyvespolcán. Gyakran 
azok is kézbe veszik, akik nem hitbeli elkötelezettség
ből vásárolták meg, hanem -  ahogy mondani szokás -  
azért, mivel örök emberi értékeket hordoz.

Mégsem ez a legnagyobb értéke. Benne és rajta ke
resztül Isten szólal meg. Az az Isten, akinek szemé
lyes mondanivalója van minden ember számára, aki 
élő és személyes kapcsolatba akar lépni valamennyi
ünkkel. De akinek, személyes életünkön túl, terve van 
ezzel a világgal, az egész teremtettséggel.

Felsorolni, számba venni is alig lehet azt a sokféle 
próbálkozást, ahogy a Bibliához „közeledett” az em
ber. Csak két egymástól távol álló értelmezést említek 
meg: voltak, akik azt tartották a Bibliáról, hogy az em
beri mü. Ha meg akaijuk érteni, ismerni kell a világot, 
amiben keletkezett, az embereket, akik akkor éltek, 
tudni kell, mi foglalkoztatta őket, milyen volt a világ
képük, milyen társadalmi viszonyok határozták meg 
őket. Le kell „hámozni” az emberit, hogy megértsük 
az Isten üzenetét.

A másik megközelítés azt vallja: a Biblia minden 
szava Istentől ihletett, tehát szó szerint komolyan kell 
venni mindent, ami a Bibliában leírva van.

E két értelmezés mellett számtalan megközelítés 
létezik. Jogos akkor a sokakban megtalálható féle
lem, hogy ha a teológusok, papok ilyeh különböző 
módon értelmezik, magyarázzák a Bibliát, hogyan le
gyen bátorságuk egyáltalán kézbe venni azt?

Jörg Zink vallomása a Bibliáról oszlathatja félel
meiket: „ Vannak emberek, akiknek nincs szükségük 
a Bibliára. Én nem tartozom közéjük. Nekem szüksé
gem van a Szentírásra. Szükségem van rá, hogy a vi
lágban biztos talajt érezzék a lábam alatt, hogy vala
m ifogódzóm  legyen. Szükségem van rá, hogy tudjam, 
van Valaki fölöttem , és neki mondanivalója van szá
momra. Szükségem van rá, mert rájöttem, hogy mi, 
emberek, a döntő pillanatokban nem tudunk egymás
nak vigaszt nyújtani, és hogy a saját szívem is csak 
benne lel vigaszra. Szükségem van rá, hogy tudjam, 
életem útja hová vezet. Ezért olvasom a Bibliát, és 
ezért magyarázom másoknak is, akik hozzám hason
lóan nem találnak nélküle támaszt, tartást és irányt és 
nem lelnek vigaszt. Ezért fontos nekem, hogy a Szent
írás nekik is olyan sokat jelentsen és úgy segítsen, 
m int énnekem. ”

Számomra sokat jelentő, hogy Isten embereket 
használt föl arra, hogy önmagáról, világunkról, éle
tünkről, küldetésünkről elengedhetetlenül fontos dol
gokat közöljön. Embereket használt föl, hogy az a 
könyv, amit Bibliának nevezünk, elkészüljön. S e 
könyv olvasásán keresztül 0  maga, az élő és Szentlel
ke által köztünk munkálkodó Isten szólít meg, kezd 
újat velünk és bennünk.

Ennek valóságát megtapasztalhattam mindazokkal 
együtt, akik átélték, hogy a Biblián keresztül Isten 
szól hozzánk, beszél velünk. Nem \  mi érdemünk, 
hogy ha meghalljuk szavát, hanem az Ő ajándéka. Ép
pen úgy, mint a hit. S a kettő között mégis összefüg
gés van. Ott ébreszt Isten hitet, ahol emberek nem 
röstellik kézbe venni Isten igéjét, vagy hallgatni az Ige 
alapján szóló bizonyságtételt, s ott találják meg a 
Szentírás titkait feltáró kulcsot, ahol merik hittel be
fogadni az Isten igéjét.

Reformáció ünnepe közelében bátorítson és biztas
son bennünket azok példája, akik kitartóan keresték 
az igazságot, és a Szentírás üzenetében Isten Szentlel
ke feltárta azt számukra.

Bálint László

DR. ANDORRA RUDOLF:

REFORM ÁCIÓ, SZABADSÁG, DEMOKRÁCIA
Amikor Luther Márton 1517. október 31-én kisze

gezte a wittenbergi templom kapujára 95 tézisét, való
színűleg sem ő, sem más nem gondolt arra, mekkora 
vallási és világtörténeti változásokat indít el. Természe
tesen nem csak ehhez az egyetlen eseményhez és nem 
csak Luther Márton személyéhez kapcsolódik a refor
máció. A  95 tézis kiszegezése csak a teológiai vita kez
deményezésének akkor szokásos módja volt, Luther 
akkor még csak elsősorban a bűnbocsánati cédulák 
árusítása ellen lépett fel. Az igazi szakadás Luther és a 
Római Katolikus Egyház között 1921-ben történt, a 
pápai exkommunikációval és Luther híres, bátor kiál
lásával a wormsi birodalmi gyűlésen: „Itt állok, más
képpen nem tehetek...”, mert ezzel Luther vállalta azt, 
hogy tanításaiért Húsz János sorsát szenvedheti el. A 
protestáns tanítás pedig fokozatosan kristályosodott ki, 
részben már Luther előfutárainak munkássága alap
ján, részben Melanchton, Zwingli, Kálvin és sokan má
sok írásain és prédikációm keresztül.

A reformáció, amelynek megindulását a 95 tézishez 
kapcsoljuk, nem csak a vallásos gondolkodásban és az 
egyházi életben hozott alapvető változásokat. Igaz, 
ezeknek a változásoknak, a jézusi tanításhoz való 
visszatérésnek, e tanítások a kor nyelvén való megfo
galmazásának döntő jelentősége volt az egész keresz
ténységre nézve. A reformáció nélkül kérdéses, hogy 
a Római Katolikus Egyház képes lett volna-e arra a 
megújulásra, amely a tridenti zsinattal kezdődött. E 
megújulás nélkül, ha a reformáció előtti vallástalano- 
dási tendencia és az egyházon belüli erkölcsi romlás 
tendenciája folytatódott volna, a keresztény egyházak 
ma egészen más képet mutatnának, ha egyáltalán 
több maradt volna mára a kereszténységből, mint né
hány maroknyi csoport, amely a hivatalos egyházzal 
ellentétben állva, megpróbálja megőrizni a keresz
ténység lényegét jelentő jézusi tanítást.

Énnél is sokkal szélesebb körre teijedt ki a refor
máció hatása a keresztény társadalmak életére. Utal
ni lehet a bibliafordításokra, ezáltal a nemzeti nyel
vek szerepének növekedésére, az iskoláztatás terjedé
sére (amely többek között azért volt szükséges, hogy 
a hívek olvasni tudják a Bibliát), ezen keresztül köz
vetve a tudományos gondolkodás terjedésére.

Itt most két ilyen közvetett hatást emelnék ki, 
amely a mai magyar társadalomban különösen égető 
kérdésekhez kapcsolódik: a reformáció és a szabad
ságeszmény, valamint a demokratikus intézmények 
közötti eszmei kapcsolatra.

Luther Márton és a többi reformátorok tanítását -  
a jézusi tanításnak megfelelően -  áthatja az a felfo
gás, hogy minden ember maga áll közvetlen kapcso
latban Istennel, magának kell -  minden közvetítés 
nélkül -  döntenie, hogy elfogadja-e Isten kegyelmét, 
szeretetét. Ez a hit által történő megigazulás lényege. 
Ezért lépett fel Luther olyan határozottan a bűnbo- 
csánat-cédulák ellen, mert azoknak árusítása mögött 
az a felfogás állt, hogy személyes döntés, hit nélkül is, 
mindössze bizonyos összeg kifizetésével, az egyház 
közvetítésével rendezni lehet az Istenhez való vi
szonyt. Ha pedig minden ember egyénileg felelős, és 
ha az egyetemes papság elve szerint minden ember 
egyformán fontos és értékes, akkor nyilvánvalóan 
minden ember szabadon dönthet, nem kényszeríthe
tő nem csak vallási, hanem evilági kérdésekben sem 
mások akaratának követésére. Ez a szabadságfelfogás 
természetesen egyáltalán nem jelentheti azt, hogy az

egyes embernek minden meg van engedve, önzése ál
tal vezettetve másoknak árthat, mások szabadságát 
ezáltal korlátosa. A hit melletti szabad döntés, a ke
gyelem elfogadása ugyanis azzal a kötelességgel jár 
együtt, azt is mondhatnánk, abban mutatkozik meg, 
hogy a hívő ember minden embertársát szereti, segíti, 
testvérének, felebarátjának tekinti.

A  reformátorok tanításának lényegéhez tartozott, 
hogy senkinek -  embernek, az egyházi vezetőknek -  
sem tartozunk abszolút engedelmességgel, hanem 
minden helyzetben, kérdésben azt kell egyénileg vizs
gálnunk, hogy a Biblia tanításai alapján hogyan kell 
viselkednünk. Ebből következik, hogy a közösséget 
érintő kérdésekben a közösség tagjai -  legyen az egy
házi közösség, gyülekezet, egyházkerület, város, falu 
vagy nemzet, sőt nemzetek fölötti közösség -  együtte
sen, egyenlő joggal kell hogy meghozzák döntésüket, 
tiszteletben tartva a kisebbség álláspontját is. Tehát a 
liberális demokrácia és a hozzá szorosan tartozó tole
rancia eszméinek gyökerei is a reformációhoz és azon 
keresztül Jézus tanításához nyúlnak vissza.

Felvethető persze, hogy vallási reformáció, nemze
ti nyelv, szabadság és demokrácia Luther Márton és a 
reformátorok munkássága hiányában ugyanígy meg
történt és elterjedt volna, mert nem az egyes embe
rektől függ a nagy történelmi folyamatok alakulása. 
Ez a -  különben a marxizmusra is jellemző -  determi
nisztikus történelemfelfogás szerintem téves. Az 
egyes ember -  nem csak az olyan nagy személyiségek, 
mint Luther Márton -  igenis képes a történelmet be
folyásolni, még ha az adott pillanatban maga nem is 
tudja, hogy milyen folyamatokat indít el. Ezért külö
nösen nagy mindannyiunknak a felelőssége még a 
mindennaposnak látszó döntéseknél is. És ezért gon
dolom, joggal tartjuk azt, hogy amikor Luther meg
győződésére és lelkiismeretére hallgatva a 95 tételt 
kiszögezte, döntően hozzájárult ahhoz a világhoz, 
amelyben ma élünk.

H iányaink  és veszteségeink
ü l .  rész

Emberképünk válsága

A bevezetés és a világképünk 
válságáról írt eszmefuttatás után 
most önmagunkról, önmagunkról 
az emberről, embertársról alkotott 
képet, képeinket kell szemügyre 
vennünk. Tényleg, milyen képet is 
alkotunk mi a másik emberről, ho
gyan gondolkodunk és vélekedünk 
róla, minek tartjuk? Hiszen aho
gyan gondolkodónk a másikról, 
úgy is kezeljük! Drámai adatok bi
zonyítják, hogy nagyon rosszul bá
nunk egymással. De miért? Nem 
ugyanannyi energiába kerülne az, 
ha jól bánnánk egymással? Hiszen 
a hántások, intrikák, pletykák, hí
resztelések, s egyéb ebbe a sorba 
tartozó negatív, destruktív, rom
boló interperszonális (emberek, 
személyek közötti) történések, 
események rengeteg energiát vesz
nek el, s ez hosszú távon hihetetle
nül gazdaságtalan, előnytelen, s 
még az egészségünknek is mérhe
tően árt. Nem veszítette aktualitá
sát a Selye-kutatás a stresszel kap
csolatosan.

Kicsoda, micsoda az ember? 
Hogyan gondolkodjunk róla? Azt 
gondolhatnánk, hogy ennél a kér
désnél mi sem egyszerűbb, tekin
tettel arra, hogy a vizsgálandó 
tárgy (ember) éppen a kezünk 
ügyében van. S ha feltesszük bárki
nek, önmagunknak a bekezdés 
kérdését, kiderül, nem tudunk rá 
válaszolni. Tüdős teológusok, 
okoskodó filozófusok vastag köny
vekben kísérelték meg az ember 
mineműségét, lényegét megragad
ni, megfogalmazni, ám legtöbben 
vaskos műveik végén kódolva vagy 
anélkül, de megvallják tudós tu
datlanságukat, vagy legalábbis azt, 
hogy messze vannak még kutatási 
tárgyuk maradéktalan megfejtésé
től.

Tálán a Názáreti Jézus kivételé
vel senki sem mondhatja el magá
ról, hogy tisztában van azzal, hogy 
mi van az emberben. Róla pedig 
azt olvassuk az evangéliumi beszá
molók egyikében, hogy tisztában 
volt az ember belső világának tar
talmával, tudta, mi van az ember
ben. Nem is egy helyen olvassuk, 
annyira belelátott partnereibe,

hogy gondolataikat nevén nevezve, 
kihangosította válaszadás formájá
ban. Simon farizeus házában a há
zigazda helyett egy bűnös asszony 
mosta meg a Názáreti lábát, víz 
helyett könnyeivel és hajával töröl- 
gette sírva és csókolgatva. Az elő
kelő házigazda csak magában, ki 
sem mondva állapította meg a sze
rinte helyes tételt, miszerint „ez” a 
Názáreti nem lehet a várt messiás, 
mert akkor tudná, hogy ez a per- 
szóna milyen tisztátalan. Jézus 
azonban látta a gondolatát, meg is 
felelt neki a maga mélységes men
nyei tapintatával, mert nem meg
szégyeníteni akarta, hanem taní
tani.

Mi nagyon sokszor nem tudjuk, 
hogy mi van az emberben, nem 
tudjuk, kicsoda az ember, zavar
ban vagyunk az ember irracionális 
(ebben az esetben eszetlen) tettei 
láttán, s döbbenten kérdezzük, 
hogy vajon ez, vagy az hogyan le
hetséges. Mi az ember? Nem ke
vesen válaszolnak erre a materia
lista filozófia -  különösen a laikus 
filozófus kedveli ezt -  szemszögé
ből, hogy az ember nagyon magas 
szintre fejlődött anyagi valóság. 
Mert szerintük csak anyag van, és 
minden más, anyagon túlinak lát

szó valóság igazából nem is való
ság, csupán az anyag terméke. A 
lélek jelensége is csak az anyag 
magasrendűen szervezett meg
nyilvánulási formája. Tudomá
nyosnak látszó megfogalmazás, 
amivel azonban semmit nem lehet 
kezdeni, hiszen egy sor olyan alap
vető kérdésre nem tud ez a felté
telezés választ adni, mint pl. az 
anyag vajon hogyan hozza elő ön
magából azt, ami eredetileg nem 
volt benne, hiszen a szervetlen 
szinten még nem feltételezhetjük 
az anyagban rejlő gondolkodás ki
bontakozását.

Még mindig igaz az évszázad el
ső felében élt neves tudós, Alexis 
Carrel híres kijelentése, miszerint 
nagyon sokat tudunk a világról, de 
majdnem semmit sem az ember
ről, s ezért is írt ilyen címmel köny
vet a Nobel-díjas tudós, hogy az 
ember „az ismeretlen lény”. Th- 
gadhatatlan, hogy voltak és van
nak komoly erőfeszítések az em
berrel kapcsolatos kutatás terüle
tén, ám mintha az történt volna, 
hogy a különböző szaktudomá
nyok alkatrészekre szedték volna 
szét az embert, s így egy-egy spe
cialista mindent tud ezekről a rész- 
letekről, csak az ember egésze

nem akar tudni összeállni. Hogyan 
lehetséges az, hogy minden orvosi 
vizsgálat „negatív”, tehát jó, azaz 
minden testrész egyenként rend
ben van, külön-külön jól működik, 
együtt azonban nem akar jól mű
ködni az egész. Hányszor hallgat
tam már panaszt, meg sem tudom 
számolni, hogy a leletek szerint 
minden rendben, de valójában 
még sincs rendben semmi. Egyen
ként minden rendben, de az egész 
nem működik sehogy. Micsoda, ki
csoda az ember?

Korunk alig tud rá egységes vá
laszt adni. Végletes válaszok ván- 
nak. Az emberképnél is érvénye
sül az a redukcionista szemlélet, 
amelyet a világképnél is megfi
gyelhetünk. Egy redukáló koncep
ció, aminek tétele így hangzik: az 
ember nem más, mint... okos ma
jom, szőrtelen majom, vagy nem 
más, mint ösztönök halmaza felet
tes énnel, nem más, mint társadal
mi lény stb. De az emberrel kap
csolatos legnagyobb redukció ak
kor következett be, amikor, első
sorban a francia felvilágosodás fi
lozófiája az embert az észre, az ér
telemre redukálta. Ezek szerint 
egyedül és kizárólag az értelem a 
fontos, az igazi érték. De ez azt je

lentette, hogy eltorzították az em
beri valóságöt. A racionalizmus, 
az észt istenítő gondolkodás nem 
engedte meg, hogy tudomásul vé
tessék az ember lényének más di
menziója is, pl. hogy emóciói, ér
zelmei is vannak. Mindennek ka
tasztrofális következménye lett az 
érzelmek elfojtása, ugyanis az em
ber túlzottan is értelmes lénnyé 
kívánt lenni, ezért mindazt nem 
volt hajlandó tudomásul venni, 
amik a racionalista képletébe nem 
fértek bele, így az érzelmek sorsa 
is a kihalás lett (volna). Az ember 
túlságosan is értelmes lénnyé 
akart válni, de ahhoz nem lett elég 
értelmes, hogy az érzelmeit ne 
fojtsa el. Az elfojtott érzelmek 
azonban nem megszüntetett érzel
mek, hanem meglepetéseket 
okozva, hiszteroid módon várat
lanul törnek elő. Ezért beszélhet 
korunk egy híres tudósa „az érzel
mek fagyhaláláról” (Konrad 
Lorenz), hiszen tipikus jelenség, 
az emberek egy hatalmas tábora 
nem tudja kimutatni az érzelmeit. 
Mert az emberről alkotott kép 
válságba került. Van-e kiút? Ezek
re a kérdésekre szeretnénk vissza
térni még.

Ribár János
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Mi lesz azzal a házzal, amit évek során 

sosem tataroznak, sosem vakolnak túra, 
és nem törődve vele, gazdija hagyja, 
hogy az idő múlásával csak pusztuljon, 

omladozzon, végképp romosodásra ítélve? 

Idővel összedől!

Mi lesz a barátsággal, melyet nem erősítenek 

Újabb és újabb találkozások, legalább levelek? 

Idővel elmúlik!

Luther Márton, a reformátor arra bíztat: 

szükségünk van naponként újra meg újra 

Hozzád futni, Istenem, nehogy nélküled mi is 

lebontásra ítélt romos házzá vájjunk.

Itt vagyok, Uram, nézd hibáimat!
Ápojj, hogy kezed nyomán megújuljon életem!

IGAZ M ESÉK -  ISTENRŐL

A láthatatlan kertész
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer két kutató, 

akik az őserdőben egy tisztásra bukkantak, ahol min
denféle növény virágzott. Az egyik kutató azt mond
ta: „Kell, hogy legyen egy kertész, aki műveli ezt a ker
tet ” A másik nem értett vele egyet: „Szerintem nincs 
semmiféle kertész. ”

Felállították hát sátraikat, és őrt álltak. De a ker
tészt nem látták. „ Talán láthatatlan a kertész”, mondta 
az egyik. Szögesdrótot húztak a kert köré. Áramot is 
vezettek bele. Vérebekkel járőröztek. De egyetlen ki
áltás sem utalt arra, hogy valaha is áramütést kapott 
volna egy betolakodó, s még a kerítés mozgása sem 
árulkodott arról, hogy valaki átmászott volna rajta. A 
vérebek sem kaptak el senkit. A láthatatlan kertész
ben hívőt mégsem sikerült meggyőzni: „Hiszem, még
is van egy kertész; érzéketlen az áramütésre; a kutyák 
nem fognak tőle szimatot, és nem csap zajt; de titokban 
eljön, és gondoskodik kertjéről, amelyet szeret...”

Antony Flew nyomán

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Zsol-tár-lat
Ebben a játékban egy-egy zsoltárhoz kell rajzot ké

szítenetek, olyairjtépet, amit a zsoltár sorai ihletnek. 
Minden beküldött mű már önmagában pontot ér, de 
természetesen külön is értékeljük a legjobban sikerült 
alkotásokat. Most a 121. zsoltárról várom rajzaitokat. 
A műveket a lap dátumát követő keddig adjátok pos
tára!

MEGFEJTŐK

A „Csak hasonló” című játék megfejtői: Donáth 
Ferkó (Ózd); Fancsali Ifjúsági Kör; Illés Adél 
(Egyházasdengeleg); Medveczki Csilla (Vácegres); 
Papp Edit (Kisbabot); Réger Katalin (Sopron). Gra
tulálok!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

A  résztvevők körbe ülnek, székeken. Az egyik gye
rek kezében egy labda van, melyet úgy dob oda egyik 
társához, hogy közben a következő négy szó közül ki
áltja az egyiket: föld -  levegő -  víz -  tűz. Annak, aki 
a labdát kapja, egy olyan állat nevét kell kiáltania, 
amelyik a megnevezett közegben, azaz a földön, a le
vegőben, illetve a vízben él. Van egy játékvezető is, 
aki mindig odaáll egy játékos széke mögé. Amikor 
ugyanis a labdát dobó résztvevő „tüzet” kiált, min
denkinek fel kell pattannia, és egy másik székre kell 
ülnie. Ekkor a játékvezető kiveszi a körből azt a szé
ket, amely mögött állt. Akinek nem jut szék, az kiesik 
a játékból. Az utolsó két játékos a győztes.

Humorzsák
A németországi Trierben ökumenikus találkozót tar

tanak, katolikus és evangélikus papok részvételével. A z 
egyik evangélikus lelkész ugratni akarja katolikus kollé
gáit az ebédnél:

-  Rájöttem, hogy Krisztus varratlan köntöse, amit ál
lítólag itt őriznek a trieri székesegyházban, nem az erede
ti. Ma megnéztem közelebbről és megtaláltam benne a 
stuttgarti szabóság cégjelzését.

Vacsoránál egy katolikus plébános visszatér a témára:
-  Mégiscsak hitelesnek kell lennie a köntösnek! Én is 

megnéztem ma délután, és a zsebében megtaláltam a 
meghívót a kúriai menyegzőre.

Pedagógiai érték véletlen felfedezése -  KÉSMÁRKON
Hű könyveinkben daloljon a lélek 
Vigaszos daccak mégis szép az élet!

(Tóth Árpád)

Könyvtári, egyháztörténeti kutatásért utaztunk a szép 
úton haladó autóbuszon s bár egy szomorú esemény a kuta
tómunkát meghiúsította -  egy jelentős magyar pedagógiai 
érték megismerésével térhettem haza. Különös az élet, még 
különösebb a könyvek sorsa -  habent sua fata libelli!

Sok gond van ma a hittanórára járókkal, az iskolásko
rukban kereszteltekkel a hajdan csak a névadóig jutott fia
talok hitének az erősítésével. Hiányoznak azok a kiskorban 
kapott élmények a templombajárással, a kis történetek a 
bibliából vagy a vallástörténet korszakaiból tudósairól ki
emelkedő alakjairól amit legelőször otthon, a családban 
kapott meg egy gyermek Es amit ma is kevesen kaphatnak 
meg: azok a mai szülők (2-3 generáció), akik gyermekko
rukban nem részesültek hitoktatásban, sőt vallásellenes ne
velést kaptak -  legjobb esetben (!) kettős nevelést, mit tud
nak adni gyermekeiknek ezen a téren?

A hittantanításnak az otthoni hiányokat is pótolni kell s 
a kiskönyv, füzet, amit késmárki utamon fedeztem fe l eb
ben is segíthet. Olvasmányos írás ,„A f e k e t e  ko lo s to r  
kö r t e f á j a .”A wittenbergiLuther-házról, az egykori 
ágostonrendi Fekete Kolostor, melyet Bölcs Frigyes ajándé
kozott kedves tanárának, Martinus Luthernek, amikor 
1525-ben megnősült. A Szentírás doktorának a kezdeti ne
héz idők után felesége, Bora Katalin meleg családi otthon
ná varázsolta az elhagyott épületet. A Luther-ház nemcsak 
a növekvő családnak biztosított meleg fészket, mindenki 
előtt nyitva állt. Nem is volt hiány vendégben, legyen az 
kosztos diák, elárvult rokon, átutazó barát. Gyakran meg
fordultak „előkelőségek” is. Az egykori sötét cellákba vi
dámság költözött. A házigazda az egyetemi előadások mel
lett a városi templomban ellátta a lelkipásztori feladatokat 
is. így történt, hogy a budai prédikátor, Cordatus Konrád ér
kezésekor nem volt otthon, s az a jól ismert körtefa alatti pá
don ülve idézte a régi közös élményeket, a bécsi egyetemi 
éveket s arra gondolt, milyen jó lesz hallgatni ismét azokat

az esti beszélgetéseket, melyeknek oly sok diák és tanártárs 
volt részese... A  kis füzet Lucas Cranach műhelyeiből ki
került és XVI. századbeli fametszetekkel jelent meg az 
Evangélikus Teológiai Akadémia nyomdájában, a FÉBÉ 
BT gondozásában, igen szép -  a témához méltó -  kiadás
ban.

Az első füzet olvasása után ,A  sárvári  t a l á l k o 
zás ”-t már fokozott érdeklődéssel lapozgattam. Nemrégen 
voltam Nádasdy Tamás hajdani várában, jó volt olvasni a 
régi feljegyzéseket... A z írás D é va i  M á ty á s n a k  és 
Sylves ter Já n o s n a k  állít szép emléket, akétnevesre- 
formátomak, akik 1534 táján itt találtak menedéket.

Kár, hogy ilyen t anu l ságos  k i a d v á n y o k r ó l  
a saj tóban,  az egyházi  s a j t ó b a n  sem lá t tam  
részletes tá jékoz ta tás t ,  s m i t  t u d n a k  róla a 
pedagógusok? Mennyire használják fel a hitoktatók?

Vajon lesz-e folytatása ennek a sorozatnak (és lesz-e kel
lő propagandája)? A  szerzőt kérdeztem, K i n c z l e r  
Irént,  aki örömmel mutatta a már elkészült, de kiadásra 
váró füzeteket. Mennyi hasznos olvasmány: „A kassai  
diák",  Bor nem issza  Péter  életútja, munkássága.-  
„ R ab láncon”, a gályarabságra ítélt protestáns mártírok
nak állít emléket, „P e t rő czy  Ka ta  S z i d ó 
n i a ”,„ T h ö kö ly  Imre ,  a k u r u c k i r á l y ”, „Bél 
Mátyás ”, „Tolerancia "II. Józsefre s vallásügyi törvé
nyére emlékeztet. Mennyi hasznos ismeretanyag diáknak és 
a vallással most ismerkedő felnőttnek, és mennyi munka le
het ezekben a nagy gonddal összeállított füzetekben! Jó len
ne minél több diák kezében látni... ,*A vándordiák”-ban 
Bornem is sza  Péter  sorait olvasom:

„Ez éneköt szörzék jó  Husztnak várában, 
Bornemissza Pétör az ő víg kedvében.
Vajon s mikor leszön jó Budában 
lakásom!”

Én kiegészítem sorait: vajon mikor lesz a róla szóló kis 
füzetnek és a többinek kiadója?

Sebeiken Pálma

VÁNDORÚT (2.)

A lu theri reform áció h atása  M agyarországon
„Nem gondoltam arra, hogy valaha is elhagyom a kolostort. 

Teljesen meghaltam a világ számára addig az ideig amíg Isten 
akarata és Tetzel úrfi a búcsúkkal meg nem indított... Olyan 
gyenge voltam, amikor írni kezdtem, hogy mégha Gábor angyal 
mondta volna is, hogy irataim ilyen nagy változást hoznak, neki 
sem hittem volna. ”

Luther Márton ágostonrendi szerzetes, a Wittenbergi 
Egyetem tanára, 1517. október 31-én a kor szokása szerint 
kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára a latin nyel
ven írt 95 tételét, amelyeket más tudósokkal meg akart vitat
ni. Luther a búcsúcédulák árusítása, a bűnbocsánattal való 
kereskedés ellen lépett fel. Kifejtette, hogy csak az őszinte 
bűnbánat alkalmas a bűnök megbocsátására. A pápa 
elengedheti az egyházi büntetéseket, de a bűnbocsánatot 
csak egyedül Isten adhatja meg. A tételkitűzés volt a refor
máció Kezdete. A reformáció visszaállítást jelent, amely a 
régi hitet eredeti tisztaságában akarta követni.

A XVI. sz. elején Magyarország igen élénk kapcsolatban 
állt a reformáció bölcsőjével, Németországgal. Elénk gaz
dasági és kulturális kapcsolatok szövődtek Németország és 
Magyarország között: a magyar nemesfém-bányákat az 
augsburgi Fugger-bankház bérelte; német kereskedők szállí
tották hozzánk a külföldi iparcikkeket, főleg a posztót.

A  korabeli kuturális élet a humanizmust é s 1 az „új 
kegyességet” egybeolvasztó Rotterdami Erasmus hatása 
alatt állt. Magyarország belpolitikáját ezidőben a  
Habsburgokra támaszkodó udvari párt és a Zápolya János 
köré. tömörülő, németellenes nemesi párt küzdelmei töltöt
ték ki. A nemesi párt az erazmista humanizmust és a vele 
összekapcsolódó lutheri reformációt „német eretnek
ségnek” bélyegezte és a középkori egyház védelmét magyar 
nemzeti ügynek tekintette. A párt szószólója, Werbőczi 
István 1521-ben a wormsi gyűlésen személyesen próbálta 
Luthert visszalépésre bírni, majd az 1523-as magyar ország- 
gyűlésen kimondatta a lutheri tanítás terjesztőire a 
fejvesztést. Német anyanyelvűk és sűrű németországi kap
csolataik révén leggyorsabban a magyarországi németlakta 
szabad királyi városok csatlakoztak a reformációhoz. 1522 
után fiatal prédikátorok sorra Wittenbergben, Luthernál és

M E D IT Á C IÓ

Krisztussal az ördög ellen
... Az ördög olyan ezermester, aki kísértésében előlünk elrejti 

Krisztust, szemünk elől elfátolyozza, s a kegyelem szavát kitépi 
szívünkből, hogy Krisztust elveszítsük. Sőt abból is vétket fab
rikálhat, ami semmi, vagy csak egészen apró vétkecske volt, a 
porszemből hatalmas hegyet növel, és Krisztus alakjába 
rejtezvén, azt úgy elváltoztatja, hogy el kell rémülnünk tőle, 
mintha Krisztus bármiféle fenyegetést ejtett volna; hát 
megrémülünk és elhisszük, hogy ez az igaz Krisztus volna, pedig 
ilyen gondolatokat nem ad elénk senki más, mint a rút ördög 
maga:

... Mikor az ördög próbálna minket kétségbe ejteni, szembe 
kell szegülnünk vele, válaszolván: -  Hogy merészelsz, bűnben 
fetrengő szellem, ilyesmivel ámítani; Nem tudod-e, hogy 
Krisztus, az én Uram, aki fejedre tiport, megtütotta nekem, hogy 
higgyek szavadnak, ha még az igazat mondád is? Mert igaz nevet 
adott neked,.mikor emberelőnek, hazugnak és a hazugságok 
atyjának szólított.

-  Azt sem hiszem el neked, hogy a foglyod volnék, és kárho
zott volnék bűneimnek miatta, s hogy örök halálra és pokoli 
gyötrelemre ítélhettél volna te, kit Krisztus, az én Uram és 
Megváltóm régen elővonszolt, megítélt, és a sötétség örök bi
lincseivel pokolra vetett és taszított, úgyhogy ott vagy 
összekötözve minden segédeddel az ítélet napjára, mikor végül 
minden istentelenekkel együtt a poklok fenekére hajítanak.

-  Továbbá: miféle joggal merészelsz ilyen erőt és hatalmat 
venni rajtam, amikor pedig sem életet, sem feleséget, sem gyer
meket, sem a legcsekélyebb dolgot nem tőled kaptam, és az 
uram sem vagy, és még annyira nem a testem és a lelkem 
teremtője. A testemet sem te alkottad, amellyel vétkeztem, hogy 
lehetsz hát hamis hitvány szellem, olyan pimasz és vakmerő, 
hogy rajtam és azon, amim van, teljes hatalommal, mintha csak 
az Isten lennél, uralkodni vetemedel?

... Minden szomorúság, csüggedés és bánat a sátántól való. 
Búsultomban vagy betegségemben biztos vagyok, hogy ami bánt, 
az az ördög fondorlata. Mert nem szomorít, nem riaszt, nem öl 
meg az Isten, hiszen 0  az élők Istene; s azért küldte egyetlen 
fiát, hogy Általa legyünk elevenek, és O meghalt, hogy úr legyen 
a halálomon. Azért szól így az írás: „Legyetek boldogok és 
vigasztalódjatok”. Az imádság és Isten igéje gyógyszer a lélek 
megkísérléseire...

Dr. Luther Márton: Asztali beszélgetések (részletek)

Melanchtonnál tanultak, s a század 30-as éveiben a ma
gyarországi németség egésze már a lutheri reformáció híve 
volt. Egyházi szervezetüket is hamar kiépítették.

Jelentős volt a feudális földbirtokos kegyuraknak a ma
gyar reformációban vitt szerepe. A falvak és mezővárosok 
roldesurai hatalma alatt állottak, ő alkalmazta a plébánost. 
Vagy a plébános kezdte a reformot, s a patrónus bele
egyezett, vagy a reformátorok által megyózött patrónus 
reformátori szellemű prédikátort alkalmazott. A reneszánsz 
és az „új kegyesség” már felébresztette a személyes vallá
sosság iránti vágyat. Emellett azonban szerepet játszott a 
reformáció elfogadásában az is, hogy a pápa és a katolikus 
püspökök egyházi hatalmának megszűnésével a patrónus 
szabadon rendelkezhetett az egyházi állások betöltésével, 
sőt a hitelvek meghatározásában is részt vehetett. Ma már 
nehéz megmondani, mennyi volt a vallási meggyőződés és 
mennyi a világi, anyagi szempont azoknak a magyar nagyu
raknak az elhatározásában, akik csatlakoztak a reformá
cióhoz. A  legtöbb közülük azonban erősen érdeklődött a 
hitviták iránt, részt vett a zsinatokon, és beleszólt azoknak a 
döntéseibe, sőt nem egy közülük komoly anyagi áldozatot 
vállalt iskolák, nyomdák létesítésében. A kezdeményezés 
szerepe azonban a Wittenbergben tanult reformátoroké 
volt. A magyar nyelvű, magyarok számára hirdetett refor
máció első követői a lutheri hatás alá került ferencesekből 
került ki. Már 1522-ben prédikáltak ferencesek lutheri 
szellemben Sopronban, Ferences volt az első magyar refor
mátor, Dévai Bíró Mátyás, aki 1531-ben, Budán kezdte meg 
igehirdetését. Luther Márton szellemi hagyatéka legkife
jezőbben abban a néhány sorban rejlik, amelyet élete utolsó 
órájában vetett papírra. „Ne gondolja senki, hogy a 
Szentírást eléggé megízlelte, még na száz esztendőn át kor
mányozza is Illéssel, Elizeussal, Keresztelő Jánossal, 
Jézussal és az apostolokkal a hívek közösségét! Koldusok 
vagyunk, ez az igazság.”

Luther jelentősége nemcsak a vallás, hanem az egész 
magyar kultúra területén is felbecsülhetetlen. Ä XVI. sz. 
során megszületett magyar nyelvű irodalomnak nagy 
művészei Wittenbergben készültek feladatukra. Ebben az 
iskolában tanult a Biblia-fordító Károli Gáspár, s ennek a 
szellemében nevelkedett a kor legnagyobb írója, Bornemisza 
Péter, és tanítványa, a magyar költészet legnagyobb 
reneszánsz alakja, Balasi Bálint.

Luther Márton öröksége nemzeti kultúránk kincstárát is 
gyarapította. Dalait tanai elterjedése óta éneklik a ma
gyarországi evangélikus gyülekezetekben.

„Szószéken áll a reformátor,
s valamit számonkér a mától. ”

, Hamza Kinga Dalma

Iskola- és irodabútor-szalon
1065 B u d ap es t VI., H ajós u. 13-15.

(az  O p e rah á z  m ellett)
T elefon: 111-0636, 131-8455 

Fax: 111-0636

Minden igényt kielégítő bútorválaszték! 
Helyszíni megrendelés esetén árkedvezmény 

és/vagy bútorajándék!
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M áday K árolyról
Egyházunk történelmébe aranybetűkkel írta be nevét 

a volt tiszai egyházkerület egykori püspöke.
Késmárkon született, 1821. május 30-án. Apja egysze

rű gombkötőmester volt. Már korán felfigyeltek a gyer
m ekfejlett értelmi képességeire, de a szegény szülők csak 
nagy anyagi áldozatok árán tudták iskoláztatni. Szülő
városában, majd 1842-ig Eperjesen tanult. Ezután 
Berzeviczy Gergely fiai mellett nevelősködött. Többször 
foglalkozott azzal a gondolattal, hogyha nem kap ösz
töndíjat tanulmányai folytatásához, más pályára megy -  
de erre nem került sor.

A  berlini, greifswaldi, 1846. június 30-tól pedig a jénai 
egyetem hallgatója lett, majd beutazta Dániát, Svédor
szágot, Svájcot; gyarapította ismereteit, fejlesztette tudá
sát. Még 1846-ban hazajött. Elfogadta a miskolci algim
názium igazgató-tanári állását. M int tanár, a lelkész tá
vollétében gyülekezeti szolgálatokat is végzett. A  követ
kező évben a gyülekezet lelkésze lett.

Elérkezett az 1848. esztendő, és Máday sem vonta ki 
magát az események sodrából: a városháza udvarán ha
zafias beszédet mondott, feloszlatta az iskolát, és növen
dékeivel együtt beállt nemzetőrnek

A  szabadságharc leverése után csak Berzeviczy Titusz 
közbenjárására menekült meg a súlyos ítélettől, és azzal, 
hogy elfogadta a szepesbélai gyülekezet meghívását. A  ti
szai egyházkerület még 1848-ban aljegyzőjévé választotta.

1859. szeptember 1-jén jelent meg a pátens, amely a 
bécsi udvar durva beavatkozása volt a magyar protes
táns egyházak életébe. Látták azt, hogy a szabadságharc 
leverése után egyházaink tovább ápolják és élesztgetik a 
szabadság utáni vágyat, a nemzeti érzéseket. Ez volt te
hát a pátens rejtett célja: híveink és népünk függetlensé
gi törekvéseit megfojtani, egyházaink élére pedig az ud
var által kinevezett adminisztrátorokat állítani.

A  pátens teljes felháborodást váltott ki: támadták a 
sajtóban és a gyűléseken egyaránt. 1859. szeptember 27- 
én a tiszai egyházkerület Késmárkon pátens ellen tilta
kozó gyűlést tartott. Másnap Zsedényi Ede kerületi fel

ügyelő javaslatára tiltakozó feliratot küldtek az udvar
hoz. A  feliratot Máday állította össze. A  válasz nem ké
sett: m indkettőjük ellen eljárást indítottak, a gyűlés- 
résztvevőit pedig lázadással vádolták meg. Zsedényi 
visszautasította a vádat, Máday pedig keményen megcá
folta. Nemsokára Szepesbélán lefoglalták a közgyűlés 
jegyzőkönyvének példányait, és Mádayt felfüggesztették 
Gyülekezeti szolgálatait a szomszéd lelkészek látták el, 
hívei pedig egységesen szeretett papjuk mellé álltak

Zsedényit és Mádayt a kassai törvényszék elé idézték 
December 28-án, méteres hóban utazott Máday Kassá
ra. Kemény határozottsággal mondta el beszédét.

A  kormány 1860. március 10-ig adott határidőt a pá
tens szerinti szervezkedésre. A  tiszai kerület egyházközsé
gei 3 kivételével megtagadták a szervezkedést. Ekkor a 
késmárki gyűlés tagjait Lőcsére idézte az udvar, és „láza
dóknak” akarta feltüntetni őket. Zsedényi és Máday 
nem m ozdult ki otthonából.

Március 7-én -  a közelben elhelyezett katonaság fede
zete mellett -  parókiáján letartóztatták A  börtönben ta
lálkozott Zsedényivel, és szlovákul tanult. Am ikor Thun 
m iniszter megbukott, május 15-én kiszabadultak 
Visszatérésük diadalát volt.

A  tiszai kerület püspöki állása megüresedett; 117 sza
vazatból 74-gyel M ádayt választották püspökké, 
Zsedényit pedig kerületi felügyelővé. Miskolcon, augusz
tus 1-jén Székács végezte a beiktatást.

1861 tavaszán újra miskolci lelkész lett. Ottani műkö
dése alatt fejlődött az algimnázium, és a templomhoz 
torony épült. De, m int lelkész, nem sokáig működött 
Miskolcon; két és félév múlva már a dobsinaiak papja 
lett.

Gyülekezeti munkája mellett lelkiismeretesen kormá
nyozta nagy egyházkerületét: 8 alkalommal tartott na
gyobb canonica visitatiót. Figyelemmel kísérte az eperje
si kollégium munkáját: 1867. szeptember 11-13. között 
tartották fennállása 300. évfordulójának emlékünnepsé
geit,_ ahol nagyhatású beszédet mondott.

Áldásos, munkás életét 1870. szeptember 28-án fejez
te be. Gondoljunk hálás kegyelettel Máday Károlyra! El
nöktársa, Zsedényi mondta róla: „... éppoly hű papja 
volt egyházának, m int hű fia hazájának...!”

B. B.
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E rősíteni kell az összetartozást az ökum enében
A z EKD (Die Evangelische Kirche in Deutschland) -  a Németországi 

Evangélikus Egyházak küldöttsége szeptember utolsó napjaiban látogatást 
tett hazánkban. A  küldöttséget a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta
nácsa hívta meg és fogadta, látogatást tettek evangélikus, református és öku
menikus intézményekben. A z EKD 50 éve alakult (1945), akkori célkitűzé
sűk az egyházak összefogása volt azzal a céllal, hogy az ország újjáépítésé
ben, a teológiai feszültségek, a bizonytalanság légkörében új kezdetet bizto
sítsanak a különböző egyházaknak. Ma 25 tagegyház alkotja, melyek között 
evangélikus (lutheránus), református és egyesült (uniált) tartományi egyház 
található. 1993-as adatok szerint 28,9 millió egyháztag, és több mint 18100 
önálló gyülekezet alkotja.

A küldöttséget dr. Klaus 
Engelhardt püspök (Karlsruhe), az 
EKD Tanácsa elnöke vezette, tag
jai voltak: dr. Ruth Leuze asszony 
(Stuttgart), a Tanács tagja, Walter 
Herrenbrück szuperintendens 
(Leer), a Tanács tagja, Thomas 
Krüger egyházfőtanácsos (Hanno
ver), az EKD sajtószóvivője és 
Reiner Rinne egyházfőtanácsos 
(Hannover) az EKD központjá
ból.

Az EKD küldöttségével talál
koztak a magyarországi protestáns 
egyházak vezetői. Ez alkalommal 
megbeszélték a németországi és 
magyarországi egyházak jelenlegi 
helyzetét a maguk helyén. A né
met egyházak életében az egyesí
tés óta feladat a keleti és nyugati 
országrész közötti kiegyenlítődés 
és kiengesztelődés munkálása. „A 
fal lebontásával nem szűnt meg a 
különbségtétel” -  hallottuk. A két- 
féleségből eredő társadalmi, poli
tikai és szociális következmények, 
a munkanélküliség méretei, az új 
munkaszisztéma átvétele a keleti 
országrészben, a privatizálás, a pi
acgazdaságra való áttérés és az if
júság helyzete -  ezek a fő kérdések 
- ,  melyek megoldásában segíteni 
kell az egyháznak is. Mindezen 
kérdésekkel való törődés közben 
fontossá vált a „gyülekezetépítés” 
ügye. Két irányban gondolkodnak: 
stabilizálni a gyülekezeteket, hogy 
minél többen maradjanak meg -  
vagy mindegy, hogy hányán van- 

! nak, csak az erő, az evangélium 
ereje legyen sugárzó, aktív gyüle
kezeti tagok legyenek. Mindkét út 
járhatónak bizonyul.

A  látogatás többi napját gyüle
kezetek, iskolák és intézmények 
felkeresésével, életük, munkájuk 
tanulmányozásával töltötték.

Vasárnap három helyen hirdet
tek igét: Nagytarcsán a gyülekezet 
önállósulásának 60 éves jubileu
mán (erről külön tudósítunk), a 
Baross téri református istentiszte

leten és a Budavári Németajkú 
Gyülekezet istentiszteletén.

A küldöttséget fogadta Platthy 
Iván■ c. államtitkár a Művelődés- 
ügyi Minisztériumban.

Látogatásuk utolsó napján a 
nagytarcsai istentisztelet után ül
tünk le beszélgetni dr. Klaus 
Engelhardt püspökkel és Thomas 
Krüger sajtószóvivővel.

Szerk: Milyen céllal érkezett a 
küldöttség Magyarországra?

K. E.: A  Magyarországi Egyhá
zak Ökumenikus lánácsa meghí
vására azért jöttünk el, hogy elmé
lyítsük a közösséget az EKD és az 
egyházvezetés, valamint a gyüleke
zetek között. Erősíteni kell az 
összetartozást az ökumenében. A 
rendszerváltás óta azonos problé
máink vannak: hogyan tudjuk az 
evangéliumot meghirdetni az új 
társadalomban, a diakóniában, az 
állam és egyház viszonyát rendezni 
és egymástól tanulni.

Szerk: Mit tudtak céljukból meg
valósítani?

K. E.: Sajnos, kevés volt az idő 
az öttagú bizottság számára. Ezen 
úgy segítettünk, hogy három cso
portra oszolva tettünk látogatáso
kat és ezek nagyon eredményesek 
voltak. Hazamenve, beszámolunk 
majd a Tanácsnak és ott értékeljük 
ki részletesen, amit láttunk és hal
lottunk. Ami nekünk új volt, hogy 
itt az egyházi munka sokkal magá
tól értetődőbben folyik.

Szerk: Erezhető-e a kelet-nyugat 
konfliktus az egyházban is?

K. E.: A belső egység nem megy 
olyan könnyen, mint a külső, öt év
vel az egyesítés után még érezhető 
az egyházban is. Mégis azt mon
dom, nincsenek konfliktusok, ami 
mégis úgy látszana, az abból adó
dik, hogy a 40 éves másféle egyhá
zi fejlődés után nem egyszerű a ki
egyenlítődés.

Klaus Engelhardt püspök beszámolóját tartja

Szerk: A  fordulat előtt voltak 
testvérgyülekezetek a keletiek és nyu
gatiak között. Hogyan működik ma 
ez a berendezkedés?

K. E.: A  fordulat előtt ez volt az 
egyetlen híd a két Németország 
között. Sem a párt, sem a gazdasá
gi csoportok, még a katolikus egy
ház sem tartott fenn ilyen össze
köttetést, csak az EKD. Ez most 
segít bennünket a különbözőségek 
felismerésében. Tartjuk továbbra 
is.

Szerk.: Milyen a viszony a katoli
kus egyházzal?

K. E.: Együttműködünk. Ez leg
utóbb a háború befejezésének 50. 
évfordulóján is megmutatkozott: 
Lehmann püspök és én közös nyi
latkozatot adtunk ki. A kormány
nál is tettünk közös fellépést. Leg
utóbb a Katolikus Püspöki Konfe
rencia és az EKD Tanácsa közös 
levelet küldött a német gazdasági 
és szociális helyzetről és hibákról. 
Várakozáson felül nagy volt a 
visszhangja. A  politikusok, a falusi 
és városi helyi politikusok és álta
lában az emberek érezték, hogy az 
egyház felvette ügyüket, az egész 
országban fájó kérdésekről szól
tunk, mint a munkanélküliség vagy 
a szegénység-gazdagság ellentété
nek erkölcsi motivációiról.

Thomas Krüger egyházfőtaná
csostól a sajtóhelyzetről érdeklőd
tem.

Milyen újság és folyóirat kiad
ványok jelennek meg?

T. K : Szinte lehetetlen a felsoro
lás. Egy központi lapunk van, a 
Hamburgban megjelenő Sonntags
blatt, a korábbi Allgemeine Sonn
tagsblatt megújult formája. Új kon
cepcióval jelenik meg, foglalkozik 
mindenféle kérdéssel. Ezen kívül 
minden tartományi egyháznak van
nak külön saját lapjai. Sajnos, az 
anyagiak nálunk is okoznak problé
mát, így az EKD-nak is be kell száll
ni a központi lap fenntartásába.

Szerk: Milyen a könyvkiadásuk?
T. K : Több nagy német egyházi 

kiadó létezik, ez nem az EKD kü
lönleges feladata. Kapcsolatot tar
tunk ezekkel. Frankfurtban van 
központi kiadó, hírközlő iroda, 
kommunikációs központ és okta
tóbázis is.

Szerk: Lehet-e valamit könnyíte
ni kiadói jogok átvételében, mert ne
künk minden német nyelvű irodal
mat, amit ki szeretnénk adni, ma
gyarra kell fordítani?

T. K.: Ezt esetenként kell meg
vizsgálni és megtárgyalni. A kelet
európai kapcsolatok területére 
tartozik ez a kérdés, és ezen az 
úton lehet tárgyalni és eredményt 
elérni.

Köszönöm a beszélgetést és to
vábbi szolgálatukra kívánom Isten 
áldását!

Tóth-Szöllős Mihály

LUTHER
A KERESZTSÉGRŐL

»Ha eggyé lettünk vele halálának hasonlóságá
ban, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadá
sának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a 
mi óemberünk megfeszíttetett vele, hogy megsem
misüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé 
ne szolgáljunk a bűnnek.”

Róm 6,5-6

Jellemző apostoli beszéd! Amit másutt úgy fejez ki, hogy „Krisz
tus halálába keresztelkedtünk meg és eltemettettünk ővele”, arról 
itt azt mondja: ,p z Ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé let
tünk ” Összekapcsolja tehát Krisztus halálát, feltámadását és a mi 
keresztségünket, hogy keresztségünket ne csupán üres jelképnek 
tartsuk, hanem olyasminek, amiben benne van Krisztus halálának 
és feltámadásának ereje. S ez azért van, hogy bennünk is végbe
menjen mindkettő: a halál és az élet. Mert Krisztus halála azért öl- 
dökli meg bűnünket, hogy az végre meg is haljon s többé ne éljen 
bennünk.

Mikor a keresztségben víz alá kerülünk, az azt mutatja, hogy mi 
is meghalunk Krisztussal. A  vízből való előjövetelünk viszont azt 
jelenti és eredményezi, hogy Krisztusban újra élünk, aminthogy Ő 
sem maradt a halálban, hanem feltámadt. Ez az élet azonban nem 
lehet többé a bűn élete, mivelhogy előbb a bűn megöletett bennünk 
s mi is meghaltunk számára, hanem ez az élet a megigazulás és 
szentség új élete. így lettünk eggyé Krisztussal, hogy halálának és 
feltámadásának ereje egyképpen miénk legyen és gyümölcsöt is te
remjünk, mivel Reá kereszteltettünk meg.

Ha valaki bűnbe esik, gondoljon nagyon erősen a keresztségére, 
melyben az Isten bocsánatra kötelezte magát annak, aki mindhalá
lig kész küzdeni a bűn ellen. Támaszkodjék boldog daccal Isten ez 
ígéretére, s akkor újra érvénybe lép a keresztség. A szíve pedig új
ra megbékél és felvidul. Nem tulajdon cselekedetének elégtétel
ében, hanem Isten irgalmasságában, melyet a keresztségben örök 
megtartásra ígéretül kapott. E hitben tartson ki oly szilárdan, hogy 
ha minden teremtmény és bűn nekiesnék, akkor is rajta csüngjön. 
Mert aki ettől eltántorodik, hazuggá teszi az Istent a keresztséghez 
fűzött ígéreteiben.

HERWIG STURM 
az Ausztriai Evangélikus 

Egyház új püspöke

ISTEN UTAT EPITETT AZ EMBERHEZ
H atvan éve önálló  a nagytarcsai gyülekezet
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Lapunk 40. számában adtunk hírt 
az ausztriai egyházban történő püs
pökválasztásról és arról, hogy négy 
jelölt között fog eldőlni a megválasz
tás. Időközben -  a törvényes határ
időn belül -  ötödikként vállalta a je
löltséget Herwig Sturm klagenfurti 
szuperintendens (Kärnten-Osttirol), 
így az október 2-án összeült zsinat öt 
közül választott püspököt. A szavazás 
menete igen hosszúra nyúlt, mivel 
kétharmados többséggel lehetett az 
első helyre kerülni. 12 menetes vá
lasztásban végül az 58 szavazatból 
39-cel választották meg Herwig 
Sturmot a nyugdíjba vonuló D. Dieter 
Knall püspök utódjául.

Az új püspök nős, három gyerme
kük van. Első nyilatkozatában a csa
ládnak is köszönetét mondott segít
ségükért és arra kérte a zsinat tag
jait: „Ne hagyjanak egyedül, tettei
met kíséijék kritikával.”

Egyházunk vezetősége táviratban 
köszöntötte az új püspököt.

Október első napján adott hálát a 
nagytarcsai gyülekezet anyagyüleke
zetté válásának hatvanadik évfordu
lóján. Azelőtt a cinkotai gyülekezet 
leányegyháza volt, iskola és levita-ta
nító tartotta össze a gyülekezeti kö
zösséget. Akkor hatvan éve lett önál
ló.és választotta, meg, első lelkészét, , 
Sztehló Gábort, aki a gyülekezet 
mindmáig igen tisztelt, és: nagyra be
csült papja volt. Ő alapított Népfőis
kolát a falusi fiatalok egyházban és a 
társadalomban való keresztyén neve
lése céljából, nevét ma is híven őrzik, 
utcát neveztek el róla a községben.

Az ünnepi hálaadó istentisztele
ten dr. Harmati Béla püspök német 
vendégekkel jelent meg: dr. Klaus 
Engelhardt püspök, az EKD elnöke 
és Thomas Krüger egyházfőtanácsos, 
az éppen nálunk látogató EKD-kül
döttség tagja kísérte el őt. Az isten- 
tisztelet kereszteléssel kezdődött, 
melyet Gáncs Péter, a gyülekezet lel
késze végzett és hálaadással említet
te meg, hogy Isten építi a jövőt, erről 
tanúskodik ez a keresztelés is. A 60 
éves jubüeumon az 1076-ik gyerme
ket keresztelték meg.

Engelhardt püspök lMóz 28,10 és 
következő versei alapján Jákób ál
mával kapcsolatosan mondta a kö
vetkezőket: Jákób nehéz helyzetben 
volt menekülése útján. Becsapta ap
ját is, bátyját is, bosszújuktól félve 
menekült. Kerülünk mi is Uyen hely
zetbe. Mégis tudott aludni és álmod
ni is arról a létráról, mely az égig ért. 
Úgy gondoljuk, ezen a létrán felfelé 
el lehet jutni Istenhez... De nem -  Is
ten hatalma jön hozzánk. Ez az evan
gélium közepe: Isten jön hozzánk! 
Ez üzenet a hatvanéves jubileumon

is. Jákób a „mellette álló” Istennel 
mehetett tovább bátyja elé, erőt ka
pott, hogy rendezze viszonyát. Ahol 
szembenállás van, ott Isten erejével 
lehet megbékülni. Itt is, Németor
szágban is és Boszniában is!

Harmati Béla püspök Gál 2,16-20 
-  a vasárnap igéje alapján szólt. Pál 
apostol önmagáról mondja: megra
gadott a Krisztus és új életem lett! 
Az ószövetségi út volt: megközelíteni 
Istent a törvény által, keresni Isten 
kedvét. Isten új utat vágott. Ez az út, 
amit az evangélium hirdet meg ne
künk. A gyülekezet hatvan éve erről 
beszél és ennek alapján van változás 
itt is. Új és megújult templom, óvoda 
és gyülekezeti élet, ez csak az evan
géliumból születhet, táplálkozhat.

A gyülekezetnek három kórusa is 
van. Mindhárom szolgált az istentisz
teleten: gyermekek, a fiatalok Jubi

late kórusa és a felnőtt énekkar. A 
vendégeknek igen jólesett, hogy 
egyik énekükkel, egy Bach-korállal 
őket is köszöntötték úgy, hogy német 
nyelven énekeltek.

Thomas Krüger egyházfőtanácsos 
kedves szavakkal üdvözölte a gyüle
kezetét. Elsorolta, mennyi mindent 
láttak, tapasztaltak e néhány nap 
alatt iskolákban és diakóniai intéz
ményekben -  hogy kevés anyagival is 
lehet nagy szeretetet és gondosko
dást adni. De az a legjobb, hogy bú
csúzóul egy élő gyülekezet életébe 
tekinthettek bele, és ezzel az él
ménnyel mehetnek haza.

A jubileumi hálaadás nem múlha
tott el az oltári szentség közössége 
nélkül és ebben a közösségben szinte 
kivétel nélkül részesült az egész 
templomi gyülekezet.

tszm

ATyáron történt. A  kaposvári gyülekezet szép templo- 
1 V  mában, a vasárnapi istentisztelet keretében keresz
telt meg Szemerei János lelkész egy gyönyörű kislányt, 
Bernadettet. Fiatal, rokonszenves szülők és keresztszü
lők jó  volt együtt lenni a gyülekezet közösségében a csa
láddal. A kkor jutott eszembe, a m i egyházunkban is ta
lálkoztam már -  lelkészek és hívek között is -  a gyer- 
mekkeresztség gyakorlatának a megkérdőjelezésével. 
Eszerint tudatos döntés Krisztus egyháza mellett kell, 
hogy megelőzze a keresztelést. Csecsemőtől ez nem vár
ható el, szülők keresztszülők fogadalma nem pótolhat
ja  a személyes hitvallást.

A z istentiszteletről még annyit. A z első oltári szolgálat 
keretében volt a keresztelés, ezt követte a tömör igehirde
tés. Emlékszem, gratuláltam a lelkésznek az igehirdetés 
minőségéhez és terjedelméhez is, ahhoz, hogy a kereszte
lővel együtt sem lépte túl az egy órát az istentisztelet. Mo
solyogva hárította el a dicséretet, mondván, 12 óra után 
nem sokkal indulnak a buszok a környező falvakba, 
pesti ember nehezen érti meg hogy ez diktál. Arra gon
doltam, olykor a fővárosban sem ártana az induló bu
szok önkorlátozó kényszere.

Visszatérve a keresztelőhöz, azóta érlelgetem magam
ban a pozitív meditálást a gyermekkeresztségről, az 
örömről, amit nyújt számunkra. A  reformáció ünnepe 
alkalmat ad erre. Tudjuk -  tanultuk a konfirmációi órá
kon is -, Luther Márton számára is mekkora erőt jelen
tett a „meg vagyok keresztelve” tudata.

Ma azért is érdemes ezzel foglalkozni, mert a rend
szerváltást követően jellemzővé váltak a felnőtt kereszte

M eg vagyok keresztelve
lések Fiatalok és idősebbek jelentkeztek olyanok aki
ket korábban a család nem engedett a templomba, vagy 
akik most kerültek egyházi emberekkel, lelkészekkel 
kapcsolatba, most határozták el, hogy házastársukhoz 
hasonlóan, vagy más családtagra hallgatva, megkeresz- 
telkednek

Anekdota is született immár. Egyik iskolánkba jelent
kező diák lapján, a vallási rovatban ez a válasz volt 
megtalálható: „keresztelés alatt. ” Mosolyoghatunk ezen, 
mégis oly jellemző korunkra. A z egyházi iskola természe
tes igénye a felekezethez tartozás. A z egyházi iskolába tö
rekvők szembesülnek ezzel, és vállalják a belépést az 
egyházba. A  helyes gyakorlat szerint az egyház tanításá
nak alapvető ismeretét, lényegében a konfirmációi okta
tásnak megfelelő felkészítést -  és személyes hitvallást -  
követheti a keresztelő, és többnyire azonnal a konfirmá
ció.

Azért is örülök -  számos egyéb ok mellett -  ennek a 
felnőtt keresztelési hullámnak, mert ország-világ előtt 
demonstrálja, hogy m i nem „csak” a gyerekkeresztség, 
hanem a keresztség hívei vagyunk. És legyen szó gyerme
kekről, vagy felnőttekről, a hangsúly minden esetben az 
Úristen kegyelmén, elfogadó szeretetén van. Azon, akiről 
Keresztelő János szólt, aki Szent Lélekkel keresztel, aki 
nagyobb nála. Igen, fontos szülők és keresztszülők nyi
latkozata, felnőttek hitvallása, amit lehet, kontrolláljunk 
emberi eszközeinkkel, de a szíveket egyedül az Úristen

ismeri. Számomra nemcsak elfogadható, hanem köve
tendő és szép gyakorlat a gyermekkeresztség. Nem tud
nám megérteni, ha nem engednénk meg hogy Bernadet
tet megkereszteljék, hogy ne nőhessen úgy fel, hogy bent 
van az Anyaszentegyház hajójában. Nem mond ez ellent 
a személyes megtérés, a hitrejutás fontosságának De hát 
az is kegyelem. Lehet, akik számára -  érthetően -  na
gyon fontos az első találkozás, az első megtérés, halvá
nyabbnak élik meg keresztségüket, vagy az első megtérést 
szükségszerűen követő továbbiakat. Mégis, számukra is 
a megbocsátó kegyelem a legdrágább Idncs.

M indig idegenkedtem hitünk uniformizálásától. 
Ahogy Kékén András mondta egy felejthetetlen biblia
órán, mindnyájan a magunk kis keskeny útján igyek
szünk eljutni Hozzá. Különbözőségeinkben lehetünk 
egyek Sőt, saját kegyességünkben is életünk folyamán 
változhatnak a hangsúlyok A  személyes döntést Jézus 
ügye mellett nemcsak az ébredés idején, évtizedekkel ez
előtt tartottam fontosnak Mégis, ha a nagyobb összefüg
géseket keresem, fe l kell ismerjem, ahogy teltek az évek 
egyre inkább Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretete vált 
csaknem kizárólagosan meghatározóvá a számomra. 
Nem csökkentette ez, csak mintegy helyére tette az én 
szerepemet, felelősségemet.

A  rendszerváltozáskor érdekes politikai karaktert is 
kapott a bűnbánat -  bűnbocsánat problematikája. A  
korábbi politikai bűnökért a bocsánatot -  az ezzel egyet

értő politikusok jelentős része is -  bűnbánathoz kíván
ták kötni Emberileg logikus ez. Csak éppen nem ismer
ték fe l a csapdát. A  kikényszerített bűnbánat nem sokat 
ér, az őszinte megbánás viszont a bocsánatot követően 
új életben, megváltozott életvezetésben nyilvánul meg. 
Nem az Úristennek, alá megbocsát, van szüksége a mi 
bünbánatunkra -  ugyanez a helyzet emberi, akár politi
kai relációban -, a megtérő bűnös csak a bűnbánat ta
laján kezdhet a bűnbocsánat kegyelmével új életet.

Közel áll hozzám -  erről is szóltam, írtam már -a z  a 
gyakorlat, amikor gyónó kérdések és válaszok nélkül 
hirdettetik az Isten bűnbocsátó kegyelme és részesülünk 
az úrvacsorában. A  huszadik század története számom
ra többek között arról szól, hogy soha nem szorult még 
úgy rá az ember, az emberiség a feltétel nélküli bűnbo
csánatra, mint századunkban, napjainkban.

Bernadette keresztelőjén, a kaposvári templomban, 
ennek az isteni szeretetnek az üzenetét éreztem meg er
ről szerettem volna a reformáció ünnepén hírt adni Im
már mérhető idővel a rendszerváltozás után. Ez a meg
hökkentően kevés örömmel -  az egyházban is - é s  sok 
békétlenséggel, feszültséggel terhes időtartam is arról 
üzen, hogy az ezerszáz éves évforduló ünneplésére készü
lő Magyarország számára sincs más esély, mint a feltétel 
nélküli bűnbocsánat erejéből való élet, a szeretet tovább
adása, kisugárzása. A  reformáció új korszakot nyitott az 
emberiség történetében. A z összefüggés fordítva is igaz. 
Történelmi korszakváltások reformáció nélkül kiürül
nek

Dr. Frenkl Róbert
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LUTHER
AZ ÚRVACSORÁRÓL

Egyházm egyei közgyűlés
és Szeretetotthon felszentelése B alassagyarm aton

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a 
Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, 
amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való 
közösségünk-e?”

lKor 10,16

Ahol azt látod, hogy a szentségeket helyesen szolgáltatják ki, biz
tosan tudhatod, hogy Isten népe van ott. Mert ahogy az ige jelzi az 
egyházat, ugyanúgy a keresztség és úrvacsora is. Hiszen e szentsé
geket nem bírja, nem adja, nem gyakorolja, nem használja és nem 
vallja senki más, csak az Isten népe, melyben ha akad is titkon ha
mis vagy hitetlen keresztyén, nem szentségteleníti meg Isten népét.

Gyakorold és erősítsd e hitedet. Hogy amikor keseredett szívvel 
bűn-űzötten a szentséghez járulsz, szívbéli vágyakozással mehess 
kételkedés vagy okoskodás nélkül. Akkor megtapasztalod majd, 
hogy Krisztus és minden szent melléd áll erényeivel, szenvedései
vel, kegyelmével együtt, veled cselekszik, szenved, él-hal s minde
nét egészen megosztja veled. Ha e hited jól gyakorlód s erősíted, 
meglásd: milyen boldog, gazdag, mennyegzői lakomát készít oltá
ránál Istened!

AM az oltári szentséghez akar járulni, üres szívet és éhes lelket 
ajánljon fel a mindenható Istennek.

Itt ugyanis az a legméltóbb, aM a legméltatlanabb. Ami úgy ér
tendő, hogy mikor az ember magát teljességgel kárhozottnak, nyo
morultnak és kegyelemre szorulónak érzi, ebben és ezzel válik Is
ten kegyelmére legfogékonyabbá és legalkalmasabbá.

Aztán iparkodjék az ember a lehető legteljesebb hittel járulni a 
szentséghez s legyen egészen bizonyos afelől, hogy benne kegyel
met nyer. Mert M-M annyit kap, amennyit hitével megragad. A leg
főbb előkészület tehát a hit.

Sóvárgó szíved támaszkodjék az igére s hagyatkozzál annak meg
igazító ígéretére. Ezen állva csak, lépj Isten elé, mondván: Uram, 
való igaz, én nem vagyok méltó, hogy nálam szállj, de én szüksé
gemben kegyelmedet sóvárgom, ha talán mégis megigazíthatnék. 
Nem is jövök más jogon, hanem mert édes igéket hallottam az 
imént, mikor asztalodhoz hívtál. Én jó Uram!, a te igéd igaz -  nem 
kétlem -  s én erre eszem, iszom veled; legyen nékem akaratod és 
igéd szerint. Ámen.

lm, így kell az úrvacsorához méltókép járulni!
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ' J

Valószínűleg egyházunkban a 
háromévenként esedékes egyház- 
megyei közgyűlésre elsők között 
iparkodtak a küldöttek szeptem
ber 24-én Balassagyarmatra, az es- 
peresi székhelyre, hogy estébe 
nyúlóan tájékozódjanak az elmúlt 
három év egyházmegyei esemé
nyeiről, és részt vegyenek a Mbőví- 
tett és korszerűsített Szeretetottv 
hon felszentelésén.

Az espereseknek és munkatár
saiknak az őszi közgyűléseken 
1992-ig visszanyúlóan kell átteMn- 
tést adniuk egyházmegyéjük életé
ről és a jövőben elvégzendő fel
adatokról.

A közgyűlésen részt vett Szebik 
Imre, az egyházkerület püspöke, 
aM délelőtt a salgótarjáni új paró- 
Mát szentelte fel. A közgyűlést be
vezetendő igehirdetése ....  na

gyobb boldogság adni, m int kapni." 
(ApCsel 20,35) a családi élet, a hi
vatás és az örök élet vonatkozásá
ban adott hasznos igei útmutatást 
a mintegy másfélszáz gyülekezeti 
tisztségviselőnek.

A közgyűlést megnyitó Homyák 
Endre felügyelő köszöntése után 
Kalácska Béla, az egyházmegye es
perese jelentésének bevezetőjében 
Lk 6,47-49 alapján a többi között 
hangsúlyozta; gyorsan változó vilá
gunkban különösen is szükséges az 
igei alapvetés, a jó építkezés. Jézus 
szerint az építkezik jól, aM hozzá 
jön, hallgatja beszédét és azok sze
rint cselekszik. „A jelen és a jövő 
építésében a múlt kötelez. Az alap 
csak Jézus lehet, aMre bátran épít
hetünk, cje vigyázzunk mit építünk 
rá!” (lK o \3 ,11-13).

A vaskosjelentés szólt a lelkészi

*
L elkészképesítő  v izsga  az É szaki E gyházkerületben

Az ÉszaM Evangélikus Egyházkerület Lelkészképesítő Bizottsága 
előtt 1995. szeptember 26-án, Budapesten lelkészi vizsgát tettek és lelké
szi oMevelet kaptak:
MENYESNÉ URAM ZSUZSANNA . segédlelkész 
ÖRDÖG ENDRE segédlelkész

PŐCZE ISTVÁN segédlelkész
SZABÓ ANDRÁS segédlelkész

SZOLGA TŐKÉS SÁNDOR segédlelkész
VERASZTÓ JÁNOS segédlelkész

VERASZTÓNÉ MAGYAR MELINDA segédlelkész

Uraiújfalu
Bakonytamási-
Bakony-
szentlászló
Nagyalásony
Mórichida-
Kisbabot
Ősagárd
Budapest-
Békásmegyer
Budapest- \
Békásmegyer

„NE FELEDKEZZETEK MEG VEZETŐITEKRŐL’
K is János-em lékünnep R ábaszentandráson

Az emlékezés gyűjtötte össze Kisal
föld evangélikus népét,.több dunántúli 
egyházmegye gyülekezeteinek és orszá
gos egyházunknak küldötteit is szeptem
ber 23-án, egy verőfényes szombaton a 
rábaszentandrási templomban, s a né
pes gyülekezet Kis János püspökre, 
Szentandrás szülöttére emlékezett szü
letésének 225. évfordulója alkalmából.

Elgondolkoztatóak voltak Béres Lász
lónak, a szentandrási gyülekezetét is 
gondozó beledi lelkésznek őszinte sza
vai, arról beszélt, hogy gimnazista korá
ban tankönyvében püspökünkről csak 
egyetlen mondat volt olvasható: „Kis Já
nos író.” De hogy ki volt tulajdonkép
pen az „író”, hogy egyházunk vezetője is 
volt, akkor még nem sejthette. Az idei 
nyarat azonban „Kis Jánossal töltötte”, 
írásaival, és az egy mondatból sok mon
dat lett számára, egyre jobban kialakult 
püspökünk alakja és szolgálata. Ez tör
tént valójában az emlékezés napján 
mindnyájunkkal Rábaszentandráson, az 
egy-két mondatból, amit róla tudtunk, 
egyre több mondat lett, és egyre inkább 
megismertük életét, műveit.

Ä délelőtti istentiszteleten minden je
lenlevő lelkésznek jutott a liturgia és ál
dás szolgálatából. Az igehirdetést pedig 
Szebik Imre püspök végezte. Ő olvasta 
fel alapigeként a címben megjelölt mon
datrészt is. Úgy emlékezett és emlékez
tetett Kis Jánosra, hogy három saját, 
énekeskönyvünkben is található énekét 
idézte és azok tartalmát bontotta ki. A 
,Zengd lelkem ez új reggelt” kezdetű szép 
reggeli ének Isten imádására hív. A reg
gel fénye, egyetlen napsugár is az Ő di
csőítésére 'hív, hát még a teljes terem- 
tettség. S ezt a hitvallást egy másik ének 
továbbviszi, amely így kezdődik: „Bűnö
söknek Megváltója, Jézus, lelkem megtar
tója. ” Aki így tud énekelni, az tudja, mi a 
bűn, de azt is, mit jelent, hogy megvál

tott emberek vagyunk. S mi is mind üd
vösségre elhívottak vagyunk Jézus ke
resztje és feltámadása által. S a hitvallást 
egy harmadik éneke teszi teljessé, amely 
így kezdődik: Gyorsan folyó időmet, az 
Ur nem adta hiába” A  megváltott ember 
tudja igazán, hogy élete gyorsan elroha
nó és szolgáló élet. S csak ebben a hit
ben válik életünk „hasznossá”.

Kis János énekei így emlékeztetnek 
nemcsak az rő hitvallására, hanem te- 
remtettségünkre, megváltottságunkra és 
a megszentelt keresztyén életre is. Bol
dog, aki így tud vallani, énekelni^ hinni 
és élni ma is.

A délutáni első előadás az egyházi 
embert akarta bemutatni ezzel a cím
mel: Kis János püspök helye és szerepe az 
egyházban. Szó volt persze a szép családi 
és gyülekezeti háttérről is, amelyben a 
jobbágyfiú felnőtt, s amely .kifutópálya” 
lett számára. Egyházi életéhez tartoztak 
szolgálati állomásai: a tanítói hivatal a 
győrújbaráti gyülekezetben, majd a pré- 
dikátorság évei: a nagybaráti, kővágóör
si, nemes-dömölki és végül a soproni 
gyülekezetben. Püspöki szolgálata is ki
emelkedő volt a püspökök sorában is: 
rengeteget tett az iskolákért, azért, hogy 
szegényebb fiatalok is tanulhassanak itt
hon és külföldön, emelte a lelkészi szol
gálat színvonalát, de gondoskodni is 
igyekezett róluk, megalapította a „Táp- 
és Nyugdíjintézetet tanítók és lelkészek 
számára”. De szívén viselte a szellemi, 
lelki épülést, ezért jelentetett meg 
Ágendát, Énekeskönyvet, Kiskátét és 
sok más könyvet és prédikációt is. Érde
mes hát püspöki szolgálatára emlékezni, 
amely 1812-ben kezdődött és 34 évig 
tartott. De érdemes azt is megszívlelni, 
hogy amikor summázta prédikátori szol
gálatát, Pál apostolt idézte -  a felvilágo
sodás korában! -: ,/iem mondom, hogy 
elértem volna... de egyet cselekszem... fu

tok egyenest a mennyei elhívás jutalmá
ra." -  fejeződött be Keveházi László 
nyugalmazott lelkész előadása.

A másik előadás az írót, a nagy iro
dalmi pályát befutott embert ábrázolta 
ki előttünk szépen Alpámé dr. Szála Er
zsébet kultúrtörténész, főiskolai tanszék- 
vezető előadásában. Hallhattuk, hogy 
mennyit olvasott gyerekkorától, hogyan 
tanulta a sok nyelvet egymás után, ho
gyan alakította -  meg a . .. .soproni 
Lyceumban a „Magyar,Társaságot”, 
amit ma irodalmi önképzőkörnek ne
vezhetnénk. Hogyan lett fordítóvá, ne
ves íróvá és elismert költővé. Őt szoktuk 
említeni Berzsenyi Dániel felfedezőjé
nek is. A  „szelíd reformer”, aM népét a 
műveltségen keresztül, a nyelve fejlesz
tésén keresztül akarta emelni és szolgál
ni, a reformerekhez tartozott, többek 
között a két Kisfaludyval és Kazinczyval 
együtt. Hallottuk, hogyan lett a Tudo
mányos Akadémia és a Kisfaludy Társa
ság, tekintélyes tagja.

így lett „sok mondattá”, amit róla 
hallhattunk. Az emlékezés Memelkedő 
alkalma volt, amikor egykori -  azóta át
alakult -  szülőháza falánál az emléMáb-

lát megkoszorúztuk. 12 koszorú került! 
oda, többek közt a Magyar Tudományos \ 
Akadémia, a Teológiai Akadémia és az 1 
Evangélikus Múzeum, gyülekezetek és 
egyházmegyék, községek és egyének ko
szorúja és virágja is. Aztán következett 
egy feledhetetlen rész még, amikor a 
rábaszentandrási gyermekek idéztek 
énekeiből, verseiből, írásaiból.

Az egész ünnepet szépen keretezte a 
szentandrásiak és soboriak nagy szerete*. 
te, sőt az ünnepre készülésük is. Úgy ké
szültek ugyanis az ünnepre, hogy belül
ről teljesen megújították a templomot és 
rendbehozták a lelkészlakást. Persze el
mondták, mindezt azzal a szándékkal is, 
hogy mielőbb juthasson a gyülekezetnek 
saját lelkésze is. De az ünnephez tarto
zott a község Önkormányzatának ven
dégszeretete is: a községházán vendé
gelték meg igencsak gazdagon a nagy 
vendégsereget. Ugyancsak gazdagította 
ünnepünket, hogy egész nap köztünk 
volt a római katolikus esperes-plébános 
is, így lett emlékezésünk ökumenikus is.

Kis Jánosra emlékezésünk nem feje
ződött be. Jó lesz, ha a millecentenáriu- 
mi emlékünnepek során is helyet kap a 

rá való emlékezés. 
Egyrészt, mert múl
tunk nagyjaihoz tarto
zik, másrészt, mert jö
vőre lesz éppen halála 
150 éves évfordulója. 
A szép rábaszentand
rási ünnepély, amit 
ezúton köszönünk a 
gyülekezetnek, nem
csak az emlékezésben 
segített, hanem erősí
tett evangélikus gon
d o lk o z á s u n k b a n ,  
evangéliumi hitünk
ben is.

KI.

karról, az egyházmegye gyülekeze
teiről, létszámáról, építkezéseiről, 
majd a keresztelést, hitoktatást, 
konfirmációt, esketést, úrvacsorái 
és igei alkalmakat a statisztika fé
nyében értékelte. De a jelentés ré
szét alkották az ingatlan-vissza
igénylések, az esperesi szolgálatok 
csakúgy, mint a személyi változá
sok és a legfájóbbak: halottaink.

A közgyűlés kegyelettel emléke
zett meg két héttel korábban el
hunyt egyházmegyei felügyelőjé
ről, Urbán Józsefről.

A z  egyházmegyei tisztségviselők 
a különböző munkaágaMól szá
moltak be a közgyűlésnek, amely 
közben meghallgatta Szebik Imre 
püspök közegyházat átfogó infor
mációját.

Nógrádban szeptember hónap
ban több alkalommal is püspöM és 
esperesi közreműködéssel és szol
gálattal adtak át objektumokat 
rendeltetésüknek. A közgyűlés 
után Mcsinek bizonyult a SZÉRE- 
TETHÄZ -  Gyarmaton így hívják 
-  kertje az otthon új szárnyának 
felszentelésére érkezők számára.

A  szociális intézményt -  tájé
koztatott a felszentelés során 
Kalácska esperes, aki Kendeh 
György diakóniai ügyvivő lel
késszel a felszentelés szolgálatát

végző püspök segítői voltak -  5; 
1931-ben báró Prónay Róza és It- 1 
ma 230 000 pengő alapítvánnyal,jj 
létesítették Kardos Gyula, akkon I  
esperes kezdeményezésére.

Az intézményt diakonisszák ve-1 
zették kezdetben, Szabó Dóra, ■■ 
Kincses Lajosné, Túrmezei Erzsébet L 
és mások. Az otthont állandóan |, 
bővítették és fejlesztették, különö- ‘ 
sen a közelmúltban. Az új épület-1 
szárny újabb 6 ággyal növelte a 
gondozásra szorulók elhelyezési j, 
lehetőségét. Tbvább nem bovíthe-: 
tő, maximum 20 fő befogadására 
alkalmas. A bővítmény és a meglé- > 
vő rész korszerűsítése mintegy 3ií 
millió forintba került, amely ’ 
összeghez a Johannita Segítő Szol-j! 
gálát hazai szervezete 1,2 millió fo
rinttal járult hozzá. Az összeg töb-i 
bi részét egyházunk és az Intéz-1* 
mény költségvetése biztosította.

A Magyar Johannita Segítő 
Szolgálat újabb diakóniai intézmé-l ■ 
nyünk bővítésében vállalt részt, s ai 
felszentelésen hat johannita lovag
gal képviseltette magát, Kacsó Ba
lázs, Feyér Zoltán, Gosztonyi Mik
lós, Hajós József, Kenessey Miklós ‘ 
és Konkoly Thege István konvent-f 
titkár személyében. Ezen utóbbi 
három johannita lovag tevőleges 
segítsége külön is említésre méltó. : 

Szebik Imre püs-( 
pök felszentelő be
szédében diakóni- 1 
ai intézményeink, 
szolgálatáról és jj 
társadalmi fontos-f 
ságáról szólt, meg
köszönve a mun-í 
kálatokban részt | 
vevők áldozatát.
Az ünnepséget szí-lj 
nesítette a Szent-1 
Györgyi Albert kö
zépiskola Johanni
ta osztályának sze
replése és Kenes- 1 
sey MiMós „Johan
nita imádsága”, t 
Az esperes végü l. 
köszönetét mon-'j 
dott a Szeretetház 
vezetőjének, alkal-j 
mazottainak és a 
g o n d o zo ttak n ak , j 
hogy az új szárny 
építése során za
vartalanul műkő- / 
dött az intézmény 
és türelmesen el
hordozták a mun
kálatokkal együtt 
járó megterhelést.

K.B.

A  M AGYAR BIBLIATÁRSULAT É S  A  KÁLVIN K IA D Ó  
Ú J KIADVÁNYAI:

A nagy sikerű vídeo-sorozat folytatása, amely kiválóan alkalmazható a 
hitoktatásban:

A Biblia kincseiből vegyél! III. Játékideje: 200 perc. Eladási ára: 3600 Ft. 
13-18. rész: A Szentírás ó- és újszövetségi történetei és alakjai.
19-21. rész: Új kezdetek a keresztyénségben.
13. Noé bárkát épít. Mégsem pusztul el minden élet a földön. lMóz 6,5-22.
14. Józsefet eladják testvérei. Egy hosszú történet kezdete. lM óz 37,12-28.
15. Dávid és Góliát. Nem a fegyverek döntenek. lSám  17.
16. Akik a királyt keresik... A napkeleti bölcsek Heródesnél. Mt 2.
17. Bűnösök és igazak közt. A megbocsátás szabaddá tesz. Lk 7,36-50.
18. Érted is, amit olvasol? Fülöp és az etióp kincstárnok. ApCsel 8,26-39.
19. Szabad keresztyénnek lenni. Róma császárai véget vetnek a keresz

tyének üldözésének.
20. „Vedd és olvasd”. Augusztinusz rátalált a neki rendelt útra.
21. A holnap nyelvén. Jeromos (Hieronymus) lefordítja a Bibliák

Kapható még a vídeo-sorozat 1. és n .  része is. Vásárolható vagy megren
delhető Sajtóosztályunk Könyvesboltjában: 1085 Budapest, Üllői út 24.

I. Ferenc (1792-1835) egészen fiatalon és nehéz kö
rülmények között vette át az államvezetést. A klerikális 
befolyással szemben gyengének bizonyult.

A  protestantizmus helyzete maradt a régi. Kis job
bágyfalu bírói tisztének elnyerése is legtöbbször lehetet
len volt protestáns ember számára. Céhekbe nem vették 
fel őket.

K is Já n o s  evangélikus szuperintendens (püspök), 
költő, író életét és munkásságát ezek az események és vi
szonyok tették meghatározottá és korszakhoz kötötté.

Kis János néhány évvel a Türelmi Rendelet (1781) 
megjelenése előtt, 1770.  s z e p t e m b e r  22-én,  az 
egyik rábaközi kis evangélikus faluban, Szentandráson 
született. Szülei a Festetics család jobbágyai voltak. 
Gyermekkorában sokat betegeskedett. 10 éves koráig 
édesanyja olvasásra és a bibliai történetekre, édesapja 
pedig írásra tanította. Később a soproni líceumba adták 
A z ott eltöltött 9 év alatt korrepetálásból tartotta fenn 
magát: őseinek sok évszázados, kielégítetlen tudásvágya 
serkentette az ismeretszerzésre. Tanított, hogy tanulhas
son. Görögül, franciául, olaszul, spanyolul és angolul 
tanult.

Négy társával megalakította a S o p r o n i  M a g ya r  
T á rsaságo t ,  1790. március 20-án. Elhatározták, 
hogy minden szombaton legalább 2 órát együtt töltenek 
Összejöveteleiken eredeti és magyarra fordított költemé
nyeket, dolgozatokat olvastak fel, és megbírálták Újsá
gokat járattak. Évkönyveik megjelenését jelentős irodal
m i eseménynek tekintették Társaságuk volt az első ha
zai önképzőkör.

SZUPERINTENDENS É S „FILOZÓFUS POÉTA”
-  225 éve szü letett K is Ján os -

Iskolai tanulással, önképzőköri munkával, irodalmi 
próbálkozásokkal teltek el a soproni diákévek Tanul
mányait -  jó  protestáns szokás szerint -  német egyete
men kívánta folytatni. Ezt, m int szegény fiú, csak 
„albizálással” tehette. A z „albizáló” ifjú albumával, 
igazgatója által beleírt ajánló sorokkal járta az orszá
got. Segítői beírták adományaikat, egy-egy bölcs, ke
gyes mondással, igével. így tölthetett azután Kis János 
egy évet a göttingeni, egyet pedig a jénai egyetemen. Jé
nában Schiller, a neves költő történelemprofesszora 
volt.

1793 őszén tért haza. P r ó n a y  ‘L á s z l ó  családjánál 
vállalt nevelői állást, majd 3 és fé l évig a győri gyüleke
zet iskolájának igazgató-tanára volt. Jól hatott fejlődé
sére R á th  M átyás ,  a gyülekezet egyik lelkésze, az el
ső magyarnyelvű újság szerkesztője. írói munkássága 
sem szünetelt. K a z in c z y  F e r e n c c e l  gyakran levele
zett; 38 évig barátságban éltek de csak négyszer talál
koztak

1796-ban a nagybaráti gyülekezet lelkésze lett. Rövi
desen családot alapított. Lelkészi és irodalmi munkás
sága ismertté tette. A  jórészt nemes hívekből álló 
kővágóörsi gyülekezetnek 1799-től 3 évig volt lelkésze. 
B e r z s e n y i  D á n i e l  többször meglátogatta. Jó híre 
mindinkább fokozódott. 30 éves volt, amikor a nemes-

dömölki (ma: Celldömölk) gyülekezet lelkésze lett. 
,^irtikuláris ” templomába vasárnapról vasárnapra 17 
kemenesaljai falu lutheránus népe sereglett össze.

Nagy érdeme Kis Jánosnak hogy nemesdömölki lel
kész korában felfedezte a szomszédos Sömjénben lakó 
B e r z s e n y i  D á n i e l  költői tehetségét, és egy 1803. 
március 27-én kelt levelében Berzsenyi 3 versét elküldte 
Kazinczynak Élénk irodalmi munkásságot fejtett ki. A z  
egész ország felfigyelt reá, amikor 1806-ban pályamun
kája ,^4 magyar nyelv mostani állapotjáról” megjelent.

1808-ban elfogadta a dunántúli egyházkerület első 
gyülekezetének meghívását, és soproni lelkész lett. 
Örömmel, és aggódással ment; örömmel, mert vonzotta 
az ottani irodalmi légkör, a patinás környezet, és gyerme
keit is tovább taníttathatta -  és aggódással, mert ezután 
németül kellett végeznie szolgálatát, de, m int „német 
prédikátor” is megnyerte a hívek bizalmát és szeretetét.

1812-ben szuperintendenssé választották.
M int lelkész, szuperintendens, és költő, író lutheri 

buzgósággal teljesítette feladatait. Tekintélye évről évre 
nőtt gyülekezetén, kerületén, egyházán és hazáján túl is. 
Érdemeit a jénai egyetem tiszteletbeli teológiai doktori 
oklevéllel ismerte el. 1830-ban a Magyar Tudós Társa
ság történeti osztálya, 1842-ben pedig a Kisfaludy Társa
ság választotta tagjává.

Sopronban meglátogatta S z é c h e n y i  I s t v á n .  A  
„Hitel”-t ajánló sorokkal küldte meg neki. Kis János fel
ismerte e m ű jelentőségét.

A z eredmények mellett, idősebb korában megpróbál
tatások is érték: 1832-ben meghalt felesége, és utolsó 
éveiben annyira rövidlátó lett, hogy megvakulásától kel
lett tartania. Káplánjainak és szorgalmasabb diákoknak 
diktálta munkáit. Még a „ legmodernebb ” irodalom is ér
dekelte: 1846-ban P e t ő f i  költeményeinek első kiadá
sát ajándékozta a Magyar Társaságnak.

1844-ben Bécsben kolerában megbetegedett. Ekkor 
írta „Búcsú társaimtól” című müvét. 1846. február 19- 
én halt meg szeretett városában, Sopronban, amelynek 
díszpolgára volt. A  Kisfaludy Társaságban Toldy  F e 
ren c  tartotta róla az emlékbeszédet.

Munkáinak, műveinek és nagyobb cikkeinek címjegy
zéke Emlékezéseiben 15-16 oldal terjedelmű. 80 kötet
nél többet fordított. Értekezéseinek, kisebb dolgozatai
nak száma 100-nál több.

írt énekeket, dalokat, ódákat, elégiákat, himnuszo
kat, tankölteményeket, de ezekben kevés az eredetiség.

Kazinczy Ferenc már 1815-ben kiadta Kis Jánosnak, 
a „magyar Schiller”-nek a munkáit 3 kötetben.

Születésének 225. évfordulóján nemcsak szép énekeit 
énekelve emlékezünk áldott, hasznos életére, hanem azt 
is megállapíthatjuk, hogy irodalmi munkásságával is 
szeretett egyházát, népét szolgálta.

Jelenlegi énekeskönyvünkben 14 ének viseli simító, 
formáló tolla nyomát.

B.B. I
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A  hazai történelmi tudat általá
ban az erdélyi fejedelmeket tartja 
protestánsoknak, az már alig is
mert körülmény, hogy királyaink
nak is vannak ilyen vonatkozásai. 
Pedig még a Habsburg-család tag
jai között is akadtak legalábbis 
protestáns szimpatizánsok. Ilyen 
volt például a mohácsi csatamezőn 
hősi halált halt II. Lajos özvegye, 
Habsburg Mária királyné (1505- 
1558), V; Károly császár és I. Ferdi- 
nánd magyar király testvére, aki
nek maga Luther Márton levélben 
ajánlotta német nyelvre fordított 
zsoltárait. Philipp Melanchton is 
Szeretettel emlékezett a kegyes ki
rálynéra. Azt is feljegyezték, hogy 
kapcsolatban állt a Flandriában

M ária királyné éneke
élő királyné Rotterdami Eras- 
mussal is. Mária műveltsége maga
san felette állt a korabeli hölgye
kének, az őt Németalföldre -  ahol 
kormányzó lett -  kísérő Oláh Mik
lós püspökkel latinul társalgott, 
német nyelven verseket írt, egy 
szép vallásos éneke a németorszá
gi evangélikus énekeskönyvekbe is 
bekerült.

A Marburgban 1750-ben és a 
Regensburgban 1770-ben kiadott 
evangélikus énekeskönyvben talál
ható szöveg alapján Holéczy Mi
hály (1795-1838) nagyszokolyi 
protestáns lelkész magyarra fordí
totta a királyné versét. A költe
mény magyar nyelven 1834-ben a 
„Tudományos Gyűjtemény” című

folyóiratban jelent meg, korabeli 
helyesírással, kissé döcögő rímek
kel, de mégis ájtatos, kellemes jó 
hangzással. Tehát a marburgi vál
tozat szerint a szerző: Mária Kön. 
Ludwigs in Ungarn Gemahlin, a 
vers eredeti címe: „Wieder die 
Glaubens Verfolgungen”.

A királyné kegyes verse Holéczy 
Mihály fordításában a következő 
szöveggel jelent meg magyarul:

„Bár kerüljön a ’szerentse,
’S rám morogjon 

A  ’ világ, mert jó l hiszek;
Még se lesz hatalma tenni,

Hogy megunjon 
’S ne szeressen Istenem 

0  közel van,

ŐSEINK UTJÁN
A hasonló nevű alapítvány azt a 

célt tűzte ki maga elé, hogy a mille- 
centenárium ünnepségeit megelőz
ve, lovasok végigjárják azt az utat, 
melyet őseink hosszú éveken át jár
tak be, hogy az út végén -  a 
Vereckei-szoroson át -  Árpád vezér 
a Kárpát-medencébe vezesse el né
pét, hogy itt telepedjenek le.

Tizennégyen vállalták a hosszú út 
fáradalmait és törődését, 11 férfiból 
és 3 nőből álló csapat lovagolta végig 
a történelmi lovastúra útvonalát. A 
„modem honfoglalók” június 1-jén 
indultak a baskír Ufából és Kujbisev, 
Szaratov, Volgograd, Donyeck, 
Dnyepropetrovszk, Kijev útvonalon 
érték el a Vereckei-szorost. majd ok
tóber 6-ára megérkeztek Ópusztasz
erre. A Nemzeti Parkban hálaadó 
ökumenikus istentiszteletet tartot
tak. Indulásuktól fogva pártfogolta 
az utat a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa is, ezért a hála
adáson részt vettek és szolgáltak: dr. 
Harmati Béla evangélikus, dr. Kocsis 
Elemér református, dr. Gyulay End
re katolikus püspök és dr. Berki Fe- 
riz ortodox esperes-adminisztrátor.

Harmati püspök lPt 3,9 alapján 
szólt arról, hogy Isten áldása a haza, 
a föld, a környezet és az is, hogy egy 
közösség vagyunk. A legnagyobb ál
dása az élet és ezt is kapta népünk 
keresztyénségünkben, a hitben. Áll
junk meg hálával és emlékezzünk a 
honfoglalás jubileumán.

A lovastúra résztvevői arról szól
tak, hogy útjuk során meglátogattak 
ortodox templomokat, kolostorokat 
és mindenütt szívesen fogadott ven
dégek voltak. Nagyapáink ellenség
ként harcoltak egymás ellen, most 
testvérekként találkoztak a ma élők.

T.

Lelkésziktatás Kétbodonyban
1995. szeptember

9-én, szombaton ik
tatta be Kalácska 
Béla, a Nógrádi 
Egyházmegye espe
rese Benkő Ferenc 
megválasztott dia
kónus lelkészt a két- 
bodonyi gyülekezet 
lelkészi állásába.

Az ünnepi isten- 
tisztelet az „Erős 
vár a mi Istenünk” 
kezdetű ének ének
lésével kezdődött.
Az oltár előtti szolgálatot Kalácska Béla esperes, 
Madocsai Miklós és Megyaszai László lelkészek végezték. 
Az esperesi igehirdetés alapját lKor 3,11-13 képezte. A 
többi között szólt arról, hogy bár kint esik az eső, szomo
rú az idő, mégis örömünnepe van a gyülekezetnek, mivel 
hosszú idő elteltével most nyűt rá lehetőség, hogy a 
gyülekezetnek helyben lakó lelkésze legyen. Minden 
ilyen jelentős állomásnál a gyülekezetnek az ige mellett 
meg kell állnia. Az ige a krisztusi alapról szól és ezért 
nem mindegy, hogy kire, mit és hogyan építünk. A növe
kedést is Isten adja, de az alap nem lehet más, mint ma
ga Jézus Krisztus. Ma a társadalomban is folyik egy nagy
méretű építkezés, sok minden változik körülöttünk, 
amely nem mindig kedvez a spirituális építkezésnek. Jé
zus az alap, mindenkinek magának kell építenie rá, de 
Vele. Magasba nem lehet tömi, ha előbb nem hatoltunk 
a mélybe. Minél magasabbra tervezünk egy építményt, 
annál mélyebbre kell ásni az alapot. S aki jó alapra lelt, 
annak sem mindegy, hogy mit épít rá. A jézusi alapra le
het szénát, szalmát, de aranyat és ezüstöt is építeni. Ha 
egész életemet ráépítem Jézusra, akkor aranyat építek 
rá, de ha nem engedem, hogy beleszóljon Jézus az éle
tembe, akkor csak szalmából építkezek.

Benkő Ferenc idős korban kötelezte el magát a szolgá
latra, mégis mindegy, hogy milyen magason ég az én lám
pám, mindegy, milyen egyházi tisztségben szolgálok, 
hány éves vagyok, az a fontos, hogy hű legyek. Minden te
rületre ki kell terjednie a hűségnek. Az igét csak az új 
életben járó lelkipásztor tudja hitelesen közvetíteni, mert 
a mi szolgálatunk teljes emberi életutat kísér végig. Ezért 
nagy ma a keresztyének társadalmi feladata. Ezt a külde
tést töltse be Benkő Ferenc lelkésztestvérünk, ebben áld
ja meg őt az Úr.

Ezt követően Kalácska esperes beiktatta Benkő Feren
cet a kétbodonyi gyülekezet lelkészi állásába.

Az újonnan beiktatott lelkész a 18. Zsoltár 31. verse 
alapján hirdette Isten igéjét. Ő azt kérdezte az Istentől, 
vajon milyen útravalóra van szüksége lelkipásztornak és 
a gyülekezetnek az együttéléshez? A választ a zsoltáro
son keresztül szóló isteni üzenetben találta meg. A gyüle
kezetnek mintegy 13 éven keresztül nem volt helyben la
kó lelkésze, s lám ma lett, bizony az Isten útjai tökélete-

Nem sokáig 
Rejti színét,
’S szent szavának 

Htkolójit megtöri.

Bár szabadtomban ne légyek 
Én erőtlen,

Isten itt kit félni hagy:
Még se tart, tudom, sokáig 

Illy erőszak;
Mert múlandó veszni fog. 

Végtelen jó  
Bátorít fsak 
’S érte mindent 
Merni vágyok,

Győzedelt nyújt Istenem.

Egy korig tart minden itten, 
Mondani szoktuk; 

Jézusom, te lész velem!
'S a ’fejemre tóduló bajt 

Úgy tekinted,
Mintha téged bántana, 

így, világ hát 
Bár szerénted 
Kell is itten 
Járnom ösvényt:

Pajzsom Isten, ’s jó l vezet. ”

Végül úgy gondolom, hogy a 
protestánsokkal őszintén szimpati
záló Mária királynő születése idei 
490. évfordulója alkalmat nyújt
hatna arra, hogy ezt az igazán szép 
verset egy arra hivatott mai költő 
lefordítsa napjainkban beszélt ma
gyar nyelvre.

Batári Gyula

LUTHER  
AZ EGYHÁZRÓL

„„Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve 
a Krisztussal együtt az Istenben.”

Kol 3,3

Az egyházat a Szentlélek kormányozza. A szenteket is a Szentlé
lek ihleti és vezeti. Krisztus pedig a világ végezetéig egy házával ma
rad.

Kérdés azonban, hogy amit egyháznak tartanak, egyház-e való
ban, vagy pedig sokan holtuk napjáig tévednek e kérdésben?

Lám -  Illés próféta idejében a zsidók közt annyira megromlott s 
bálványimádásba süllyedt a kormány, tanítói hivatal s minden, ami 
szent volt és magasztos, hogy Illés azt hitte: egyedül maradt. A se
regek Ura mégis megtartott magának hétezer lelket. Igen, de ki is
merte őket és ki látta rajtuk, hogy csakugyan Isten népe?

Ugyanígy volt Krisztus korában is. Valamennyi apostol megbot- 
ránkozott és elbukott. Egy egész, nagy dicső nép megtagadta, elve
tette, elátkozta, megfeszítette Krisztust. Alig egy-kettő maradt 
meg. Nikodémus, József, Mária, meg a lator. Hát akkor nem is volt 
tán népe Istennek? Odalett tán az egyház? Semmiképpen. Akkor 
is volt népe Istennek. Csak névtelen volt és láthatatlan.

Világkezdet óta mindig így volt. Voltak, akiket Isten népének, 
szenteknek tartottak s nem voltak Isten népe. Viszont voltak -  ki
csi, megvetett maradékcsapat, akiket nem tartottak Isten népének 
és mégis Isten népe voltak.

Az egyháznak nincs más rendeltetése és dolga, mint Isten igéjé
nek hirdetése. Ha nem ezt teszi, nem egyház -  legfeljebb névleges. 
Nem az ige van az egyházért, hanem az egyház van az igéért. Nem 
azért van ige, hogy az egyház megszólalhasson, hanem azért van 
egyház, hogy az ige megszólalhasson. Nem az egyház teremt igét, 
hanem az ige teremti az egyházat. Az igazi egyház legbiztosabb is
mertetője az Isten igéje. Ahol Isten igéjét hirdetik s hallgatják, ott 
az egyház.

Az ige hirdetése és a Szentlélek bizonyságtétele nélkül honnan is 
tudhatnánk, hogy hol van az egyház?!

Beszélgetés Rázga Bélával
az óbudai em léktábla avatása kapcsán

sek. Egy évvel ezelőtt, amikor a helyettesítés szolgálatát 
elkezdte, még nem gondoltá, hogy ez lesz az Isten 
útja.Töltekeztünk és töltekezünk Isten igéjével, bizony az 
Úr beszéde színigaz. Jézus mindazok számára helyet ké
szít, akik megnyitják szívüket előtte, mert az Úr pajzsa 
mindazoknak, akik hozzá menekülnek. Járjunk igaz úton 
-  hangzott a felszólítás -, így leszünk élő gyülekezetté.

Az istentiszteletet közgyűlés követte, ahol köszöntések 
hangzottak el. A gyülekezet felügyelője ismertette, ho
gyan hozták rendbe a parókiát, kik és milyen áldozatokat 
hoztak, s mennyi segítséget kaptak a falu vezetése, Holes 
polgármester részéről.

A közgyűlést a parókia felszentelése követte. Az espe
res a 127. Zsoltár 1-2. versei alapján szólt. Elmondta, a 
parókiára mindig lehet jönni, s annak falai üvegből van
nak. A gyülekezet felújított parókiáját tekintse nyitott aj
tajú háznak, a benne lakó lelkész házaspárt pedig nyitott 
szívű embereknek. Ezután Isten kegyelmébe és oltalmá
ba ajánlották a házat.

Sándor Frigyes

Kérem, rövidem mutatkozzon be 
az Evangélikus Élet olvasóinak

Rázga Béla vagyok, a napokban 
töltöttem be 69. évemet. Csalló
közben születtem, közel Pozsony
hoz. Gépészmérnök végzettségem 
van. 1956 óta Amerikában élek. 
Két és fél évet töltöttem New 
Yorkban, aztán húsz évet Boston
ban, s most 18 éve Floridában la
kunk. Magyarországra 8 éve -  
nyugdíjba menetelem óta járok -  
évente 2-3 hónapra.

Milyen szálak fű zik Rázga Pál 
vértanúhalált halt pozsonyi lelkész
hez?

Mint fiatal gyerek, gyakran jár
tunk be Pozsonyba az evangélikus 
templomba, ahol mindig megcso
dáltam egyik ősünknek, Rázga 
Pálnak emléktábláját, és minden 
évben elmentünk Pozsonyba a te
metőbe, elődeink sírhantjához, 
többek között Rázga Pál díszsírjá
hoz is, aki ükapámnak volt testvér- 
öccse. Ez a síremlék az András te
mető prominens helyén volt, közel 
a bejárathoz. A rokonság így test
vérági leszármazottság vonalán áll 
fenn.

Rázga Pál kivégzése után család
ja szétszóródott a világban. M it tud 
a leszármazottakról, és van-e vala
milyen kapcsolat velük?

Sajnos, nagyon keveset. Öt gyer
meke a legkülönbözőbb helyekre 
került. Neveiket is különböző mó
don írták -  hol „h”-val, hol „a”-val. 
Az én dédapám Kossuth Lajossal 
együtt kimenekült Amerikába, de 
a kiegyezés előtt kegyelmet ka

pott, hazajött és ő építette meg 
Magyarországon az első cukorgyá
rat.

Amit az emlékbeszédben dr. 
Fabiny Tibor professzor elmon
dott, nagyjából ismert volt előttem 
is, de több újat is hallottam. A na
pokban jelentkezett egy család -  
akik olvasták az emléktábla-avatás 
meghívóját - , hogy ők is Rázgák -  
s minden bizonnyal rokonság.

Budapesthez nem kötődött Rázga 
Pál. Mi motiválta a családot, hogy 
itt állíttasson emléktáblát?

Pár éve, amikor Magyarorszá
gon voltunk, beterveztünk egy po
zsonyi utat. Rázga Pál emléktáblá
ját akartam feleségemnek megmu
tatni. Azt édesanyámtól tudtam, 
hogy az András-temető magyar ré
szét még az ötvenes években 
feldúlták, s többek között Rázga 
Pál díszsírját is megszüntették, a

sírkövet eltüntették. Amikor a 
-templomhoz értünk és az emlék
táblát kerestük, döbbenten tapasz
taltam, hogy nincs sehol. Akkor ez 
annyira felkavart, hogy -  bár itt 
akartunk több napot tölteni -  át
mentünk Ausztriába.

Nagybátyám, Razgha Ernő te
metése után az óbudai evangélikus 
templomban volt a megemlékezés. 
Ekkor a templom tatarozás alatt 
állott, az istentisztelet az állványok 
között"folyt: Úgy gondoltuk;' hogy 
jó segítség lenne, ha egy nagyobb 
adománnyal hozzájárulnánk a 
templom tatarozásához, amit a 
nagybácsi nevében tudnánk adni, 
úgy hogy egy emléktábla tanús
kodjon Rázga Pál magyarságáról, 
hazaszeretetéről, hitéről, hisz ez 
Ernő bátyámnak is szívügye volt. 
Ha már Pozsonyban nem lehet, a 
magyarság itt őrizze emlékét.

Mi az, amit Rázga Pál lelki, szel
lemi értékeiből korunk emberének 
figyelmébe ajánl?

Három dolog: hite, hazaszerete
te, emberiessége. Fantasztikus elő
relátással már akkor európai mó
don gondolkodott. Három nyelven 
perfektül beszélt és prédikált ma
gyarul, szlovákul és németül. 
Gyermekkoromban úgy mondtuk 
ezt, presburger volt. Lehetett bár
melyik nemzetségből való, egyiket 
sem gyűlölte. De bátor kiállással, 
még a vértanúságot is vállalva küz
dött hitéért és a szabadságért.

Köszönöm a beszélgetést.
Bálint László

Már megint elestél?
Sokszor esünk abba a hibába, hogy mások botlásaira, 

ballépéseire, ismétlődő tévedéseire így reagálunk Már 
megint mit tettél? A  hangsúly többnyire a megint szón van. 
A másikból nem nézünk ki többet: megint elesett, és el fog 
esni máskor is. Mert ő  ilyen, csak ennyi. Hibázását, elesését 
tartósan hozzáragasztjuk Kimondott véleményünkkel bé
nítjuk őt, sőt kétségbe is ejthetjük Szavainkkal önkéntelenül 
is szenvedést okozhatunk

A címbeli kérdést az ördög szándékosan és gyakran te
szi fel a keresztyén embereknek „Látod”, súgja tovább, „te 
csak ennyire jutsz, illúziót kergetsz. Egyáltalán, komoly 
volt-e egykori döntésed Jézus Krisztus mellett? És úgy gon
dolod, hogy O törődik veled? Kínlódás az egész, semmi 
hasznod ebből". A z elbizonytalanítani és Krisztustól elsza
kítani akaró kísértést jól ismerik Jézus Krisztus mai tanít
ványai. Vannak eleséseik De ne a kísértőnek legyen igaza! 
Hiszen van mód a felkelésre és továbblépésre! Mikeás pró
féta könyvében olvashatjuk „Elestem ugyan, de felkelek" 
(Mik 7,8.).

Az Évangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) 
szeptember 30-i csendesnapjának témaadó igéje éppen a 
fenti vers volt. Az igeszolgálatok és csoportos beszélgetések 
eleséseink kudarcaink három jellegzetes területét dolgozták 
fel. Melyek voltak ezek?

1. A  bűn csábítása, elkövetése, önfelmentő kísérletek -  
Dávid királynak Betsabéval és Óriással szembeni bűnéről 
hallhattunk (2Sám 11. és 12. részei).

2. Életünk nyomorúságai, szenvedései és nehézségei Az 
ilyen terhek alatt sokan megütköznek a szeretet Istenén, csa
lódnak benne, elesnek és nem kelnek fe l A szenvedő Jób 
példája, tusakodása közel áll sokunkhoz (Jób 2,7-9. 3,3. 
40,1-9. 42,1-6.).

3. Krisztus követésében, vállalásában és a tanúskodás
ban jelentkező kudarcok A magabiztos Simon Péter megta

gadta szeretett Urát (Lk 22,54-62. Ján 21,15-19.). Nem is 
áll tőlünk olyan távol Péter magatartása.

A  minap fogalmazta meg valaki, hogy mi magunk aka
dályai lehetünk annak hogy az Úr cselekedjen életünkben. 
Akaratunk sokszor ütközik az 0  jó, kedves és tökéletes aka
ratával. Eleséseink kudarcaink -  ha már megtörténtek - f i 
gyelmeztetnek bennünket arra, hogy ne akarjunk magunk
ban erősek lenni Ne is keressünk olyan megoldásokat, 
amelyek Krisztussal nem egyeztethetők össze. Hiszen Ót 
akarjuk követni, ugye? Belátható az is, hogy mi magunkon 
nem tudunk segíteni eleséseinkben, nem tudjuk magunkat 
felemelni Magunkra vagyunk utalva teljesen? Nem, mert 
van segítség van Segítő!

Nézzük meg hogyan tudott felállni az említett három em
ber. Dávid eljutott odáig hogy saját maga fölött mondott 
ítéletet az Úr színe előtt és megszabadult bűnterhétőL Test
vérem, te elítélted-e már magadat, hogy azután Jézus Krisz
tus lehessen életed Ura, irányítója, eleséseidben felsegítőd? 
Jób elfogadta helyzetét, nem perlekedett Istennel, hanem 
kérte, hogy Ő tanítsa őt. Mert elfogadta, hogy Istennek min
dig igaza van. Te igazat tudsz-e adni Istennek minden csele
kedetében ? Péter keservesen sírt tagadása miatt és az őt ezu
tán is megszólító, irgalmas Jézusnak megvallotta, hogy sze
reti Őt. Ugye, te is szereted őt?

Jézus Krisztus nagyon szeret Téged is, engem is. Életét ad
ta értünk Nem akarja, hogy az ördögnek legyen igaza. Mert 
Vele van lehetőség felállni eleséseinkből, kudarcainkból, ki- 
látástalanságainkból. Jézus neve éppen azt jelenti, hogy Sza
badító. Ő mondja, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki 
nem vetem. Kérjük hittel szabadítását eleséseinkből. Ta
pasztalni fogjuk a zsoltáríró vallomásának igazságát: „Le
nyúlt a magasból és felvett engem ” (Zsolt 18,17.).

(Következő csendesnapunkat 1996 tavaszán szeretnénk 
megtartani.) Göllner Pál

*
Uj bibliai konkordancia

A közelmúltban jelent meg Baranyi József kiadásában a 
revideált Károli Biblia szövegéből készített ún. „teljes” 
Konkordancia. A Veritas Kiadó jóvoltából vaskos nagyfor
mátumú kötet került kezünkbe és érdekessége, hogy 
számítógépes szerkesztéssel tartalmazza a Biblia magyar 
szövege minden szavát.

A konkordancia nem ismeretlen műfaj a bibliai tudomá
nyok területén. Magyar nyelven megjelent már korábban az 
Evangéliumi Kiadónál egy Konkordanica, azaz Bibliai Szó
könyv, függelékében kilencvenhat héber s görög bibliai fo
galommal kiegészítve és ilyen volt a korábbi Virág-féle bib
liai fogalmi szókönyv is.

Az összeállító munkáját a technika segítsége tette tel
jessé, hiszen a mai komputeres feldolgozás teszi lehetővé, 
hogy ábécés rendben a bibliai szavakat felsorolja az egyes 
bibliai könyvek sorrendjében, 1879 lapnyi terjedelemben. 
Bizonyára sokan használják majd, hogy megkeressenek egy- 
egy fogalom kapcsán számos más párhuzamos helyet és így 
a szentírás önmagát magyarázhassa.

A  könyvet forgatva azonban nem hallgathatjuk el azt a 
véleményt, hogy „a kevesebb több lett volna”. Nincs ugyanis 
arra szükség, hogy az „összes” Károli-fordítású bibliai szót 
felsoroljuk: beleértve a kötőszavakat, a régies „valákat” vagy 
az olyan szavakat, mint „íme”, „vájjon”, „vajmi”, „valamely”, 
„valami” stb. A szöveg ún. töltelék-szavai megnövelik a 
könyv teijedelmét, nehézkessé teszik a keresést és ezzel 
óhatatlanul megnövekedik a könyv ára és ezzel nehezebb a 
hozzáférhetőség.

A Magyar Bibliatársulat évtizedek óta foglalkozik a Biblia 
kiadásával, segédkönyvek megjelentetésével és rendelkezik 
azzal a szakértői gárdával, amelyik segíthetett volna abban, 
hogy ha már egy ilyen munka egyszer megjelenik, akkor az 
szakszerű legyen. Kár, hogy a szerkesztő és a kiadó nem élt 
ezzel a lehetőséggel!

Dr. Harmati Béla
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LUTHER  
A KERESZTRŐL

„Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és 
üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak 
rólatok.”

M t5,ll

Megismerni külsőleg a szent keresztyén népet a szent keresztről 
is. Mert Isten népének mindenféle bajt, üldözést, megpróbáltatást 
és gonoszt kell elszenvednie az ördögtől, világtól és testtől. Belül 
fájdalom, félelem, kívül szegénység, megvetés, gyengeség, hogy 
mindezekkel a Főhöz, a Krisztushoz váljék hasonlóvá. Szenvedésé
nek oka pedig az, hogy csakis Isten igéjéhez tartja magát -  tehát 
Krisztusért szenved. Isten népe köteles jámboran, csendesen, en
gedelmesen, készségesen mindenével a felsőséget és mindenkit 
szolgálni, senkit nem bántani. Mégis senkinek sem kell oly keserű 
gyűlöletet szenvednie, mint Isten népének. E világ rosszabbnak 
tartja zsidónál, pogánynál, töröknél. Eretneknek, latornak, ördög
nek, átkozott, kártékony népnek nevezi. Sőt, aki felakasztja, vízbe- 
fojtja, megöli, kínozza, üldözi és ostorozza őket, azt hiszi, hogy is
tentiszteletet cselekszik. A világ nem sajnálja, sőt epével itatja 
őket, amikor szomjan gyötrődnek. Mindezt nem azért, mert paráz
nák, gyilkosok, tolvajok és csalók, hanem mert egyedül Krisztust 
akarják Istenüknek.

Ahol ilyet látsz, vagy hallasz, tudd meg, hogy a szent keresztyén 
egyház van ott. Ahogy Krisztus maga mondja: „ Ö rü lje te k  é s  ö rv e n d e z 
ze te k , m e r t a  ti ju ta lm a to k  b ő ség es a  m e n n y e k b e n . Mert a Szentlélek a 
kereszttel Isten népét nemcsak megszenteli, hanem üdvözíti is.

Thnítjuk, hogy keresztet készakarva senki se szabjon vagy vá
lasszon magának. Hanem mikor megkapjuk, hordozzuk el türelem
mel. De az is igaz, hogy kereszthordozásunkkal semmi érdemet 
nem szerezhetünk. Elég róla annyit tudnunk, hogy Isten jótetszése 
ezzel akar hasonlóvá tenni a Krisztushoz. Azt látjuk, hogy akik leg
többet dicsekszenek szenvedésükkel s mindig a keresztjüket emle
getik, éppen azok tudnak legkevesebbet a keresztről is, meg Krisz
tusról is, mert szenvedésüket érdemszerző cselekedetté teszik. 
Atyámfiái! A kereszt nem ilyesmiért van és nem is lehet senkit erő
szakkal alájakényszeríteni. Ha nem vagy hajlandó érdek és érdem 
nélkül szenvedni, akkor abba is hagyhatod, megtagadván Krisztust. 
Azt azonban tudd meg, hogy ha nem akarsz szenvedni, a Krisztus 
dicsőségében sem lesz részed. Válassz hát e kettő közül: szenved
ni, vagy Krisztust megtagadni.

A keresztyén ember szenvedése azért értékesebb mindenki má
sénál, mert Krisztus a maga szenvedésével megszentelte övéi szen
vedését is. így Krisztus szenvedése az Ő szentjeinek minden szen
vedését tiszta szentséggé tette. Mert minden szenvedésükön rajta 
van Krisztus szenvedésének pecsétje. Vegyünk hát minden keresz
tet szentségnek. Mert valóban az!

v  _____________ I________________________ _ y

Protestáns gályarabok emléke

Protestáns gályarabok emlékoszlopa 
Debrecenben. F o tó : P ó s á n  B e r n a d e t t

Száz éve áll a debreceni refor
mátus Nagytemplom közvetlen 
közelében a protestáns gályarabok 
emlékoszlopa. 1895. szeptember 
21-én avatták fel. Az emlékmű öz
vegy Hegyi Mihátynénak, a debre
ceni református egyházközség hí
vének -  e célra szánt -  nemes ado
mányából készült.

Az emlékoszlopon huszonöt re
formátus és tizenhat evangélikus 
gályarab neve olvasható. Az em
lékmű latin felirata: Monumen
tum ministrorum verbi divini, qui 
pro fide ac libertate evangelica e 
Hungária ad triremaes Naepolita- 
nas deportati sunt. A magyar fel
irat, a latin szöveg -  nem szó sze
rinti -  értelmi fordítása: Hitökért 
Nápolyba elhurcolt protestáns lelké
szek emlékoszlopa.

A reformáció virágzó évei után 
az ellenreformáció kíméletlenül 
üldözte a magyar hitvalló evangéli
kus és református lelkészeket, ta
nítókat. Különös kegyetlenségről

tanúskodik az 1671-81-ik, úgyne
vezett gyászévtized. 1675. tavaszán 
a halálra ítélteket szörnyű kálvári- 
ás úton Olaszországba hajtották és 
Nápolyban gályarabságra eladták.

Kik voltak az evangélikus hitük
höz hűséges deportáltak? A tizen
hat elítélt közül útközben Olaszor
szágban elmenekültek: Masznicius 
Tóbiás illavai lelkész, Láni György 
korponai, Simonides János breznó- 
bányai tanító. A  gyötrelmes úton, 
vagy a gályán mártírhalált haltak: 
Berhidai Miklós szentandrási, Gócs 
Mihály kálnói, Edvi Illés Gergely 
malomsoki, Mazári Dániel tamási, 
Trifkovics Mihály lestei lelkészek, 
Paulovics Mihály turócszentmár- 
toni tanító.

1676. február 11-én Ruyter 
Adorján Mihály holland tenger
nagy, a szabadító már csak hu
szonhat gályarabot talált életben. 
A szabadult evangélikusok: Bu- 
gány Miklós sajógömöri, Leporéni 
Miidós poltári, Nikléczi Boldizsár 
alsósztregovai, Nikléczi Sámuel új
bányái, Túróczi Végh András füle
ld, Zsedényi István dörgicsei lelké
szek, Steíler Tamás besztercebá
nyai tanító.

A gályarabok emlékét megörö
kítő oszlop talapzatán -  alkalo
madtán -  bel- és külföldi egyház- 
községek, egyesületek, magánsze
mélyek helyezik el koszorúikat. A 
koszorúk feliratos szalagjait a deb
receni Református Kollégium mú
zeumában őrzik.

II. János Pál pápa magyarorszá
gi látogatásakor, 1991. augusztus 
18-án a debreceni Református 
Nagytemplomban tartott ökume
nikus istentisztelet után felkereste 
a protestáns gályarabok emlékmű
vét, elhelyezte fehér koszorúját és 
imádkozott a mártírokért.

Biszkup Sándor 
ny. középiskolai tanár
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Az Evangélikus Egyház Lelki 
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Tiszta Forrás Alapítvány szol
gálóival folyó év november 2(Lán 
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gyötörtek stb. jelentkezését -  akik lelki és testi nyomorúságuktól szabadulni 
«ágynak Jézus Krisztus által? Kérjük aí gyülekezetéit' segítségeid rászorulók 
küldésében, támogatásában és imádságban.

Az anyagi támogatásban való segítségüket az 512-034725555-1. csekkszám
lára kérjük, a csekk hátsó oldalán szíveskedjenek feltüntetni „Lelki Segély 
Szolgálat” és esetleg a missziói hétre küldött személy(ek) nevét.

Furcsa filmet láthattunk augusztus 
30-án, szerdán este 21.55-kor a tele
vízió első csatomájáh. A világ egyik 
leggazdagabb embere, az amerikai 
Microsoft igazgatója, a komputer
világ egyik hírhedt nagysága, Bili 
Gates vetítette elénk, milyen lesz a 
világ tíz év múlva.

Tfermészetesen a komputer szem
szögéből szerkesztette meg szép új 
világunkat: nemcsak szövegszerkesz
tésre használjuk majd gépeinket, ha
nem például konferencia tartására, 
körkapcsolással. Ki sem kell lépni az 
ajtón, és odajönnek elénk a messzi 
előadók és a vitában részt vevők, a 
dokumentumok és az információs 
segédanyagok. Ugyanígy lehet majd 
vásárolni is. Nincs tehát többé 
tülekedés karácsony előtt az áruhá
zakban, szabadon választhat min
denki a kínálatból a színes képernyő- 
katalógus segítségével.

Iskolai feladatok készítése is a gép 
segítségével történik és a különféle 
könyvtárakból összeszedett alap
anyagokból villámmgyorsan össze le
het állítani a feleletet és oda lehet 
tárni az osztály és a tanár elé. Kom
puteres lesz az érettségi vagy a diplo
maosztás is?

Újság helyett kábelen jönnek a hí
rek a Myant országokból, területek
ről és a kívánt nyelven. Remélhető, 
hogy a hivatali ügyintézés is fölgyor
sul, hiszen kérdéseink, panaszaink 
nagyon gyorsan- érik el az illetékest 
az íróasztala mellett. Az egyik lap így 
kommentálta a kitűnő reklámfogást 
bemutató szerzőt: korunk nagy re
formátora.

Elképzelhető egyházi szokásaink 
megváltozása is a Microsoft prog
ramjai segítségével. A gépesített 
istentisztelet valahogyan úgy zajlik 
le, hogy először megfelelő orgona
előjátékot választ az ember.
' Tbtszés szerint történik az ének 
vagy a liturgia, a prédkikáció kikere
sése. Az ország, sőt a világ legkitű
nőbb igehirdetői, kórusai, zenemű
vei között válogathatunk!

Tényleg ilyen lesz a világ tíz év 
múlva? Vagy csupán az egyik világ
cég kívánja ezen reklám segítségével 
is még jobban biztosítani, hogy elkel
jenek a termékei? Valóban ilyen 
gombnyomogató automata lesz az 
ember?

Bizonyos vagyok abban, hogy tíz 
év múlva is olyan lesz a világ nagy 
része, mint ma, hogy az emberek első 
kérdése nem az, milyen programot 
vegyeneka -számítógépükhöz,-hanem 
az, hogy mit egyenek és hol találnak 
hajlékot magúknak? Csak a gazdagok 
engedhetik meg maguknak, hogy Bili 
Gates-szel együtt álmodjanak a hol
napról! Magyarországon még esetleg 
az is közrejátszik álmaink elrontásá

Rekviem
A latin szertartású egyház így imádkozott a halotta

kért: „Requiem aetemam dona ei Domine!” = adj neki 
örök nyugodalmat, Uram! -  Hazai evangélikus ágen- 
dánk szerint mi is Isten kegyelmébe ajánljuk a meghol
takat, és ez a szeretet cselekedete. De ez kései, vagy ép
pen elkésett szeretet. A Szentírás mértékadó, kanonikus 
könyveiben semmi alapját nem találjuk. A palesztinai 
zsidóság által nem használt, tehát Jézus bibliáján kívül 
maradt Makkabeusok könyve említi (2Mak 12,38-45), 
hogy a zsidó egyistenhit némely hősi halottjánál szeren
csehozó talizmánokat találtak, és ezek miatt az Isten el
ső parancsolatát sértő bálványkák miatt könyörögtek, 
hogy Isten bocsásson meg nekik. Szép emberi érzés, de 
sem nem prófétai, sem nem evangéliumi.

Isten előtt mindenki maga felel, aki hallja az ő tör
vényét és Jézus jó hírét, hogy vajon nemet mond-e bű
nös elrontott életére, és rábízza-e magát az érette Is
ten haragját elszenvedni és meghalni jött Jézusra, ne
ki adva múltját bocsánatra és jövőjét szolgálatra?! E 
nélkül a megtérés vagy hitrejutás nélkül nem üdvözül- 
het, nem juthat Isten kegyelmébe, akihez eljutott Jé
zus jó híre, az evangélium. A tudatlanság idejét elnéz
ve, most parancsolja Isten mindenkinek mindenütt, 
hogy megtérjen. (ApCsel 17,30) Jézus tanító példabe
széde szerint a pokol tüzében föleszmélő gazdag szá
mára nincs segítség. Sőt még ő, az elkárhozott, az 
örökre elítélt is hiába akar segíteni élő testvérein, 
hogy azok ne jussanak az ő sorsára. Hiába kéri, hogy 
a meghalt koldus Lázár küldessék el hozzájuk tanús
kodni, a válasz: Ha Mózesre és a prófétákra nem hall
gatnak, akkor sem fognak megtérni, ha a halottak kö
zül támad fel valaki. (Lk 16,30-31)

Jézus arra az elméleti kérdésre, hogy csak kevesen 
üdvözülnek-e, azt a gyakorlati választ adja, hogy küz
deni kell a megtérés és a hit szoros kapuján való be
menetelért, mert a félszívű érdeklődés a földön és az 
elkésett könyörgés az ítélet napján nem segít (Lk 
13,24-27). A reformáció tanítása: egyedül Krisztu
sért, egyedül hit által leszünk kedvesek Isten előtt. -  
Igaz, hogy a hit Isten Szendéikének ajándéka, de Is
ten várakozó türelme indít megtérésre (Róm 2,4), a 
hit hallás által van, a hallás pedig Isten igéje által (Róm 
10,17) -  ezt most is kínálja Isten a nyájas olvasónak -  
a felelősséget nem háríthatjuk el!

Halálunk után, látásra jutva, a hit már elmúlt-elsza
lasztott lehetőség. A halott folyószámláját lezárta Isten! 
Érte imádkozás csak a saját elkésett szeretetünk! Az 
élőért kell imádkozni, őt segíteni a hitre, a hitben meg
maradásra és hitben járásra. Az, hogy mindennap vét
kezünk és naponta meg kell térnünk, nem lehet kifogás 
az ellen, hogy ennek egyszer meg kell kezdődni, akár 
hirtelen hátraarccal, akár nagy ívben megfordulással. 
Luther ugyan azt mondta lelkipásztori bölcsességgel, 
hogy ha a lelked arra indít, ám ajánljad a halottadat 
egyszer vagy kétszer Isten kegyelmébe, de aztán vedd 
tudomásul, hogy Isten hallotta, és bízd rá a dolgot.

A

A halottért könyörgésnél fenyeget az a veszély, 
hogy eltereljük a figyelmet a hívó szóról, ami az üd- 
vösséges hitre, Istenhez fordulásra szólít. Róma misé
zik a halottért, a mormonok mormonná keresztelik 
halott őseiket, de mindez emberi kitalálás. Addig kell 
a megtérés és a hit útjára lépni és azon járni, amíg a 
földön élünk! -  Meghalt szeretteinkről való megem
lékezésünkben igazában a hálának van helye azért a 
jóért, amit velük és általuk tett Isten -  akkor is, ha ez 
kárba veszett - , és az elkésett szeretetünk bűnbánatá
nak van helye, ami minket indítson Istenhez, járasson 
jó úton!

Rabbi Eliézert megkérdezték a tanítványai: Mikor 
kell megtérni? Halálunk előtt egy nappal -  hangzott a 
felelet. De nem tudjuk, rabbi, mikor halunk meg! -  
mondták a tanítványok. Hát akkor mindennap meg 
kell térni -  válaszolta Rabbi Eliézer. De azt is mond
hatta volna: most, még ma! Nekünk, még e földön 
élőknek adjon Isten örök üdvösséget megtérés és hit 
által -  „aki hisz a Fiúban, örök élete VAN!” (Jn 3,36) 
MOST nyissuk föl szemünket az örök élet világossá
gára: „Et luxperpetua luceat -  nobis” és az örök vi
lágosság fényeskedjék -  nekünk!

Dr. Zsigmondy Árpád

Halottak napja, november 2.
„Nem vagyunk halhatatlanok.
Röppenő életünk: ezüst sirály!
Házaink nem örök otthonok,
Légy koldus, költő vagy király”.

(D. Szabó József: Nem vagyunk halhatatlanok.)
Szomorú hónap nekem a november. Rögtön az ele

jén két gyászos ünnep szorítja össze a szívemet. Az el
ső a halottak napja. A minden halottak napja. Min
denkié, aki eddig megszületett ezen a földön, és meg
halt, Isten törvényének rendelése szerint.

,^4 mi esztendeink napjai hetven esztendő, vagy, ha 
feljebb, nyolcvan esztendő és nagyobb részök nyomorú
ság és fáradság, amely gyorsan tovatűnik, mintha repül
nénk” (Zsolt 90,10)

A föld tele van elporladt csontokkal. Ismeretlen, jel
telen sírok bújnak meg a volt csatamezők dús pázsitja 
alatt. A  fasizmus krematóriumainak egykor felszálló 
füstje az ártatlan áldozatok tízezreinek emlékét rejti, 
valahol, a felhők magasában! Hova lettek vajon apró 
pernyéik? Merre vitte őket az öldöklés vad szele?

A napjainkban dúló, szerteágazó csaták, gyilkolá
sok áldozatai hol pihennek, érdemtelenül megrövidí
tett, megszakított életüket felejtve?

„Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak 
semmit nem tudnak... mivelhogy emlékezetük elfelejte
tett.” (Préd 9,7)

A másik gyászünnepem a november 4-e. Ez az ün
nep -  mely örömmel kezdődött 1956. október 23-án -  
összeolvad emlékezetünkben november 2-ával. 
Összeolvasztotta az 56-os év halottak napjának ezer

nyi apró gyertyafénye a lakások ablakaiban. Akkor 
még csak az addig elesett hősökért égtek. Picinyke 
lángjaik azonban eggyéolvasztottak egy egész nemze
tet. Most meggyújtom az utánuk elpusztultakért is a 
kegyelet mécsesét.

Járjuk a temetőket, ilyenkor, halottak ünnepe kö
rül. Több napon, több héten át sikerül csak befog
nunk időben és térben szeretteink sírjait. Mindnyá
junknak van halottja. Léteznek jeltelen és fejfa nélkü
li nyughelyek. És vannak igazi temetők. Fakereszttel 
megjelölt apadó sírdombok és csodálatos márvány-al
kotásokkal ellátott emlékművekkel díszítettek. Van
nak zárt kolumbáriumokban, urnákban őrzött, 
könnyeket facsaró hamvak. Pici virágcsokrok fémek 
csak el mellettük.

De gyertya, vagy mécses mindegyiken ég. Sercegő 
lángjukat élesztgetjük abban a néhány percben, amíg 
megállunk felettük. Aztán eloltja őket a temetőn át
suhanó érzéketlen novemberi szél. Fényük ellobban, 
kettészakad, mint halottaink élete. Jelképnek is fel- 
foghatóan.

De eltávozott szeretteink emléke tovább él ben
nünk. A mindennapok megszokott mozzanataiban kí
sérnek bennünket tovább. Itthagyott tárgyaikat simo
gatjuk. Örökre megállított óráikat. Kedvenc könyvei
ket. Bibliájukat. Miért maradtak volna meg másként 
ezek a családi ereklyék, melyekbe őseink olyan nagy 
gonddal írták bele a születések dátumát? Félig elhor
dott ruháikat, cipőiket őrizzük szekrényünk rejteké- 
ben. Egy-egy kedvelt csészét, egy meleg sálat. Vagy 
egy gyűrűt, amit éppen mi ajándékoztunk nekik fiatal 
éveinkben. Rejtegetjük őket legszentebb emlékeink 
között.

Őrizzük arcuk emlékezetünkben egyre homályoso
dé vonásait. Egyre távolodó hangjuk elfojtott, lágy 
melegét. Többször ismételt mondataik, kedvenc szó
lásaik soha nem felejthető bölcsességét!

Meghaltak. Eltávoztak. De bennünk, a gyermeke
inkben és unokáinkban tovább élnek. Szellemiségük, 
szeretetük tovább munkálkodik körülöttünk. Egy-egy 
barátban, vagy ismerősben. Thlán egy volt szomszéd
ban? Vagy egy ismeretlen útitársban, akit valamikor 
az egyik eltávozott emelt fel az utca kövén, amikor el
esett?

Az én kicsi falum temetőjében volt egy sírkő. Cso
dáltam gyermekkoromban, mert ott akkor többnyire 
csak fakereszt jelölte az elmentek nyughelyét. A sírkő 
egyszerű volt, és ez a felirat volt belevésve:

„Csak az hal meg, akit elfelejtenek!”
Kosztolányi Dezső versét idézem, búcsúzóul:

„Halottak.
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák!
Nem téve semmit, nem akarva semmit, 
hatnak tovább...
Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl 
az áhítat, az ima... ”
Béke poraikra!

Lenhardtné Bertalan Emma 

Í l_________________

Temetőben jártam
Nem egyedül. Sokan voltunk. Ilyenkor, október végén 

nagyon sokan elindulnak az emlékezés útján a temetők 
felé. A z ősi szokás hajtja az embereket emlékezni szeret
teik sírjához. Vagy a múlttal akarnak találkozni? Vagy 
talán úgy érzik, találkoznak azokkal, akik már megér
keztek oda, ahova minden élő közeledik? Akarva-aka- 
ratlan minden lépés közelebb visz, még ha tiltakozunk is 
ellene. Vajon ki gondol arra, hogy a halál felé megyünk? 
A z óra másodpercmutatója kimérten percen a követke
ző  vonalkához, és jelzi, hogy ezzel is kevesebb az életünk 
ideje. A z idő könyörtelen, sohasem áll meg, mindig to
vább siet, és visz bennünket magával. Nem tudom, mit 
is mondjak, jó  ez? Vagy nyugtalanító és tovább szaporít
ja gondjainkat ebben az aggodalommal és félelemmel 
teljes időben?

A  temetőt járók tömegében egyedül érzem magam. 
Nem ismerek senkit, engem sem ismer senki. Vajon 
van-e még valaki, aki m int én, most az életről és halál
ról gondolkodik? Talán abban gondolunk egyet, hogy 
olvasgatjuk -  m int én is -  a síremlékek feliratait... itt 
nyugszik... élt... születésének és halálának évszáma 
meghatározza a kort, amelyben élt. így valahogy elhe
lyezhetjük a korban. A  történelem meg leírja, milyen 
volt az a kor.

Egy sírkő megállít. Ezen csak annyi van: „ÉDES
AN YÁ N K ”. Mintha egy kidolgozott kéz intene felénk, 
tulajdonosa puhán simogatott kis, meleg gyermekteste
ket, asztalt terített az éhezőknek és ágyat bontott a fárad
taknak, majd mielőtt maga is nyugovóra tért, végighor
dozta tekintetét az alvókon, aztán, Isten nevével az aj
kán, maga is becsukta szemét. Talán jó  lenne tudni, m i
kor és milyen korban élt ez az édesanya. Vagy az édes
anyák minden korban ilyenek, egyformák, és személyte
lenül tűnnek el a m últ homályában?

Továbblépkedek, és figyelem a virágaikat vivők arcát. 
Vajon tudatában vannak-e annak, hogy a percmutató 
most is tovább pattan, és ha majd számukra utolsó 
mozdul, m i következik azután? Futó életüknek m i a 
célja? Mert nem ott áll meg minden, amikor azt írják 
fejfánkra: „Itt nyugszik!” Ez csak egy küszöb, amit min
denkinek át kell lépnie. Jártam nagyon régi tenfetőben, 
ahol az időmarta sírköveken már alig lehetett olvasni a 
feliratot, a róluk maradt emlékeket pár év pora hamar 
betakarta. A  következő nemzedék még hoz virágot, azu
tán majd csak a m indenütt előtolakodó gyom lepi be a 
süppedő sírt. Lent a fö ld  alatt elvégezte munkáját a ter
mészet, és por lett a test, csak néhány barna csont ma
radt! Jaj, nem ez a vég! Bár ott, az időtlen végnélküliség
ben megtörtént az elszámolás -  és azután? Mintha sö
tét lepel zuhanna elénk, és egy kemény szó tolakodik 
elő: TITOK!... Majd a homályból egy világító kereszt 
tűnik fe l a hívő előtt, és ezt hirdeti: SZERET A Z  IS
TEN!

Mátis István
*

ban,' hogy arra is gondolnunk kell, , 
nálunk biztosan hibás programot ad- 4M  
nak el, vagy elromlik a készülék. VH

Nem a gazdasági mutatók miatt flH 
félek azonban ettől a különös re
formátortól. Sokkal inkább az a gon- (fl 
dolat foglalkoztat, mennyire megsze- tfjoO 
gényedik ebben a komputer-világban j jffl 
az élet. Igaz, hogy elénk jön az egész 
világ és annak minden információja, 
de hol marad a személyes közösség, I |  ■ 
barátság, vagy a megszokott bevásár
lási öröm, hogy magam járhatom vé
gig az üzleteket és kezembe fogha
tom az árut. Hol marad az isten
tiszteletek meghittsége és az imádság 
közös mormolása vagy az ének, amit 
együtt fújhatunk a gyülekezettel. HB 
Arra is gondolok, talán éppen az 
lenne a cél a gépesítés mögött, hogy 
az emberek maguk ne godolkoz- 
zanak, ne csináljanak önállóan pro- JU  
gramokat, hanem vegyék és fogyasz- 
szák, amit a gép eléjük tesz!?

Elrettentő példát is láthattunk 
nem olyan régen: az ún. Egyesítő 
Egyház, a dél-koreai Moon próféta 
előírásai szerint tömegesküvőt tar
tottak a világon a hozzájuk tartozók 
között. Augusztus 25-én Szöulban 35 i-H  
ezer pár volt jelen az olimpiai sta
dionban és szerte a világon mű- fi M  
holdas-televíziós közvetítéssel még W < i 
325 ezer pár tartotta meg esküvőjét, n i  
A kiválasztást központilag vezérel- P1 I  
ten, komputerek segítségével tör- Is 1 
tént. Sokan az esküvő alkalmával lát- !■ H  
ták először a másik felet. Ez bizony r | H  
nem a mi reformációnk! r i f i

Tudjuk, hogy Luther és a refomá- r  S3 
torok számára mennyire fontos volt K 1 
a könyvnyomtatás technikája, a ? t i  
betű, a könyv, mint eszköz az r H  
evangélium hirdetésére, az erkölcsi r j l  
tanításra. A mai technika, a szöveg- r I  
szerkesztő és memória-egységekkel 
ellátott komputer óriási segítséget 
jelent. Nem volna szabad azonban a 
gépnek az ember fölé kerekednie! n  
Egyik embernek sem szabad, még a 
gépek segítségével sem, még raf- I  
finált programokkal sem elvennie a I 4M 
másik ember szabadságát, döntési llN 
felelősségét és alkotói örömét az 
anyag, a természet, az élővilág kör- 

. nyezetében. A gép és a program- 
készítő szolgálni tartozik az embert 
és a teremtés rendjét. Ha nem ezt 
teszi, elsivatagosítja, elemberteleníti 
a világot.

A reformáció arra mutatott rá, 
hogy Isten szeretete és az ember 
szeretete összetartozik. Az isteni és az 
emberi, a divinum - és- humánum 
Jézusban találtegységre és az emberi 1 1  
egyéni és közösségi megújulásnak a 
titka, a reformáció titka, hogy ez a 
kettő találkozhat ma is.

Dr. Harmati Béla

Reformáció és komputer
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MONATSSPRUCH FÜR NOVEMBER 1995: BRIEFM ARKEN FÜ R  BETHEL

„Gut ist der Herr, eine feste Burg am Tag der Not.
Er kennt alle, die Schutz suchen bei ihm.“

Nahum 1, Vers 7

„Gut“ ist Er? Wo war Er am Tag 
meiner Not? Erfahren nicht viele 
(allzu viele) Menschen unsere 
Kirchen eben als „feste -  unein
nehm bare -  Burg“?! Wie" viele 
suchen Schutz mit ihren Fragen 
und ungelösten Lebensproblemen 
-  und trauen sich nicht heran, weil 
sie oft statt dessen Vorbehalte und 
selbstsichere „Burg herren“ vor
finden! Aber Gott? Wo ist Er zu 
Finden?

Es hilft nichts; solche Worte wie 
die des Propheten Nahum sind 
heutzutage gar nicht selbstredend. 
Wir müssen uns den Fragen stellen, 
die durch Nahum wachgerufen wer
den. Es tut unserem Glauben gut, 
wenn wir mit der Hilfe dieses alttes- 
tamentlichen Gottesmannes neu zu 
uns selbst finden, zu den Räumen, 
in denen wir selbst Schutz finden, 
aber eben auch unserem Mitmen
schen eine neue Geborgenheit 
anbieten können.

Menschen suchen nicht nur in 
lägen der äußeren Not Schutz in

bergenden Häusern. Auch in einer 
Stadt wie Budapest gibt es tagtäg
lich die Sehnsucht nach einem stil
len Ort, einem Ruhepol inmitten 
der Hektik. So kämpfen die meis
ten Menschen in ihrer persönli
chen Wochengestaltung dafür, daß 
wenigstens ein  läg  in der Woche 
frei sei für die Familie, für das 
Leben, das sie suchen, um Frieden 
in ihren Herzen zu erfahren. 
Sonn- und Feiertage allein wegen 
der Arbeitsmarkt-Politik zu strei
chen, oder wie selbstverständlich 
Sonntagsarbeit zuzulassen, ist 
schon deshalb eine unmenschliche 
Angelegenheit, weil Schutzräume 
für unser Leben verloren gehen. 
Kein Platz ist mehr gegönnt für 
unser Gefühl, Empfinden, unsere 
Erholung und unseren Glauben. 
Und wir brauchen diese Freiräu
me nicht nur zur Stärkung unserer 
Arbeitskraft: sie sind vielmehr le
bensw ichtig. Und Christen sollten 
ihren Anteil dazu beisteuern, daß 
diese Erkenntnis weiterwächst.

Gott kennt die Suchenden, sagt 
Nahum. Könnte es sein, daß viele 
Menschen Gott nicht „erkennen“, 
weil sie ihn nur noch in festen Bur
gen erwarten?! Es ist vielleicht 
ganz anders: er steht neben  uns; 
fragt m it uns nach dem Weg; sucht 
bei uns die Ruhe zum Gespräch. 
Und genau diesen Gott sind wir 
den Menschen schuldig. Es ist 
leicht, auf den Sonntagsarbeiter 
auf der Baustelle zu schimpfen. 
Vielleicht weiß er sich keinen an
deren Rat in seiner Lebenssitua
tion?

Gott zu erfahren wird uns gelin
gen, wo wir uns selbst neu a u f die 
Suche einlassen, auf die Suche ge
meinsam mit denen, die ihre Göt
ter inzwischen woanders gefunden 
zu haben meinen. Das Eigenartige 
an Gott ist ja, daß er sich eben 
nicht in Ihitzburgen verschanzt. 
Gott ist zu finden, wo wir mit dem 
Nachbarn über unsere Fragen of
fen reden, Unsicherheiten zulas
sen. Mit einem Male werden Mo
mente der Vertrautheit miteinan
der entstehen: eine erstaunlich 
„feste“ Grundlage für unseren 
Alltag.

Dietrich Tiggemann, Pfr.
0

Vortragsabend zur

LEUENBERGER KONKORDIE
10. N ovem ber 1 9 9 5 ,1 9  U hr  

Alkotm ány u. 15., 1054 B udapest

Z ur Leuenberger K onkordie

die 1973 von achtzig der reforma- 
torischen Kirchen Europas unter
zeichnet wurde. Ohne die Unter
schiede der Konfessionen zu ver
wischen, will diese Konkordie das 
ökumenische Gespräch und das 
gottesdienstliche Zusammenwir
ken von Reformierten und Luthe
ranern begründen und fördern.

Die beiden Deutschsprachigen 
Protestantischen Gemeinden Buda
pests möchten das Gespräch über 
dieses hoffnungsvolle Kirchen
papier aufnehmen und gestalten. 

Die Leuenberger K onkordie ist Deshalb laden wir Sie herzlich 
eine theologische Vereinbarung, ein zu

zwei kurzen, informativen 
Vorträgen

von Frau Pfr. Pannentier 
(Straßburg) 

und
Herrn Prof. Ricca (Rom).

Beide haben langjährige Erfah
rung und ausgezeichnete Kennt
nisse der Leuenberger Konkordie. 
Im Anschluß daran bietet sich die 
Gelegenheit zur Diskussion darü
ber, wie die Leuenberger Konkor
die im allgemeinen inner-unga
rischen Gespräch zwischen den 
Protestanten zum Hagen gebracht 
werden könnte; und im Besonde
ren, wie die Konkordie uns in der 
intensiven Zusammenarbeit unse
ren beiden Deutschsprachigen 
Gemeinden Nutzen bringen und 
behilflich sein kann.

Pfr. Dietrich Tiggemann, 
Deutschsprachige 
Evangelische Gemeinde
Pfr. Dr. Stefan Streiff, 
Deutschsprachige 
Reformierte Gemeinde

Eine Sammel-Aktion 
zugunsten behinderter Menschen

Seit Mitte des letzten Jahrhun
derts existieren die 

„von-Bodelschwigh’schen An
stalten Bethel bei Bielefeld“.

Dort wohnen behinderte M en
schen  unter fachgerechter Beglei
tung  und erfahren einen geregel
ten Alltag. Hunderte behinderter 
Menschen finden darüber hinaus 
in den betreuten W erkstätten einen 
Arbeitsplatz. Eine Hochschule 
und verschiedene Schulen der 
Diakonie gehören inzwischen 
ebenfalls zu den Einrichtungen 
von Bethel.

Eine der Werkstätten beschäf
tigt die dort arbeitenden Men
schen mit der Sam m lung und  A u f

bereitung von B riefm arken. Die 
Marken werden vom Papier ge
löst, getrocknet und sortiert; da
nach kann im Briefmarken-Han- 
del ein stattlicher Erlös erwirt
schaftet werden, der wiederum der 
Einrichtung von Bethel zugute 
kommt.

Sie kőimen dieser kirchlichen 
Einrichtung ganz einfach, direkt 
und außerordentlich wirksam hel
fen:

W ERFEN SIE KEINE  
BRIEFM ARKEN  

IN  DEN  PAPIERKORB!
JED E BRIEFM ARKE,

EINFACH NUR AUS DEM  
UMSCHLAG AUSGERIS

SEN, GEHÖRT IN DIE
SAMMLUNG!•

Helfen Sie, diese Aktion zugun
sten behinderter Menschen auch 
in Ungarn bekannt zu machen!

Die Konfirmandinnen der bei
den Deutschsprachigen Protes
tantischen Gemeinden Budapest 
bitten um Ihre Mithilfe bei dieser 
Sammel-Aktion.

Es ist ganz einfach -  und hilft 
direkt.

Die gesammelten Briefmarken 
können Sie jederzeit im Pfarramt

Schöpferisch mit der Schöpfung spielen 
Kirchliche Bauten von Imre Makovecz

An große Tiere oder Fabelwesen 
erinnern die Kirchen, die der ungari
sche Architekt Imre Makovecz ge
baut hat: die lutherische Kirche in 
Siófok (1986-87) blickt dem Besu
cher mit Eulenaugen entgegen, die 
einer beflügelten Engelsgestalt auf- 
sitzen; die katholische Kirche in Paks 
(1987) erscheint dagegen eher wie 
ein kauerndes Kamel.

Auch die Innengestaltung der sak
ralen Räume übernimmt Formen, 
Strukturen, sogar Konstruktionen, 
die der Natur entlehnt sind. Ein stets 
wiederkehrendes Motiv ist der Baum 
mit seinem festen Stamm, aber auch 
den Ästen, die oben zu einer Krone 
zusammenfinden; oder der mensch
liche Brustkorb, der in seinem Inne
ren mit den einzelnen Rippen so
wohl Schutz, als auch beklemmende 
Enge vermitteln kann -  ein Symbol, 
das besonders in der Aussegnungs
halle auf dem Farkasrét Friedhof in 
Budapest (1975) eingesetzt wurde.

Der geniale Architekt Makovecz 
ist der markanteste und auch im 
Ausland sehr bekannte Vertreter der 
ungarischen organischen Architek- 
tekten. E r hat sich über Jahrzehnte 
experimentell mit einer archaischen 
Formensprache und verschiedenen 
Baustoffen auseinandergesetzt. Sei- 

* ne Architektur entlehnt vieles der 
ungarischen Volkskunst. Daher auch 
die mythischen Gestalten, die die 
beiden Kirchen fremd, aber so le
bending erscheinen lassen.

Die Innenräume der Kirchen wer
den vom Holz beherrscht. Nicht nur 
die offenliegende Dachkonstruktion 
mit ihren Balken und Stämmen, son
dern auch die Ausbauten sind aus 
Holz. Das gerundete Kirchenschiff 
öffnet sich jeweils auf einen hohen 
hölzernen Altar hin, dessen Streben 
nach oben den christlichen Hoff
nungsgedanken wiederspiegelt. Das 
raffiniert eingesetzte Licht, das in der 
Kirche in Paks von oben über den Ge

kreuzigten in die dunkle Kirche fließt, 
holt ein Stück vom Himmel in diesen 
Raum.

Eine lebendige Gotteserfahrung 
hat der -Architekt mit der Verbin
dung zu mythisch-spiritueller Volks
kunst ermöglicht. Gemeinsam wol
len wir auf einem Gemeindeausflug 
im Frühjahr 1996 dieser Architektur 
nachspüren.

Herzliche Einladung 
zu einem

KAMMERMUSIK
KONZERT

am 21. Oktober 1995 
19 Uhr

in der Evangelischen Kapelle 
am Bécsi kapu tér

BUDAPEST BAROQUE

László Paulik, Violine 
Geoffrey Thomas, Cembalo 

spielen Werke von 
J. S. Bach 

C. Ph.E . Bach 
G. Händel 

Eintritt: 250 Ft

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde wird ab dem 1. November 
’95 ein eigenes Pfarrbüro haben!

Die neue Pfarrwohnung von Pfr. Dietrich Tiggemann und auch das neue 
Gemeindebüro sind dann zu erreichen in der 

Pajzs utca 1,1022 Budapest.
Tel.: 136 23 48 (priv.) und Tel/Fax: 325 09 25 (Büro).

Zäklad reformácie
Rím  3 ,2 0 -2 6

Poíehnanie reformácie je v tom, íe  nás upozornuje 
n a W  őo Luther vyőítal z Biblie. Luthera trápila otáz- 
ka: ako mőze byt’ hrieánik zachráneny?

Ústrednou zvest’ou Biblie je Boíia láska, ktorá 
chce zachránit’ hrieSneho őloveka. Na otázku, ako 
obstojí hriesnik pred svätym Bohom, Luther naáiel 
odpoved’. Ospravedlnenie je dar Boíej milosti, ktory 
má prijat’ őlovek skrze vieru. NáS Luther naSiel zlaty 
kl’úő na otvorenie cesty spásy.

O spraveíllnenie je  darom  B o íe j m ilosti. Apoätol 
Pavel pí§e: „niet rozdielu, vSetci to tií zhreäili”. Clovek 
mőíe mat’ vel’a dobrych vlastnosti; ale v zrkadle 
Bozieho zákona vidí, aké poskvrnené rúcho nosí. 
Hriech je náS spoloőny majetok. Ale Boíia milost’ 
chce; aby sme vSetci boli oslobodení od kliatby 
hriechu. Boíia láska sa nad nami zmilovala. Prikázala 
Kristovi niest’kríí, aby nás ospravedlnil. Golgota sa 
stala miestom Bozieho súdu, ale aj miestom omiloste- 
nia hrieSnika. Boh vykonal vymenu: na miesto 
hrieSnika, ktory mai byt’ odsúdeny na smrt’, postavil 
svojho Syna. Teda Kristus prevzal na seba náS údel, a 
ponúka nám zdarma svoju spravodlivost’. On sa stal 
hrieSnikom za nás, a On nám ponúka svoju

Jeden cirkevny historik tvrdil, ze by Lánimu pristalo 
pomenovanie „evanjelicky cirkevny otec”. Ako si to 
zaslúíil? Mámé sa zamySlat’ nad íivotom naSich predkov a 
nad históriou evanjelickej cirkvi.

Skutoőnost’, ze naSa cirkev íije a plní poslanie, je 
svedectvom, ze Boh na svoju cirkev pamätal a v najt’azSích 
dobách jej posielal muzov, naplnenych darmi Ducha 
Svátého. Takymto muíom bol EliáS Láni, ktory s obrancom 
evanjelickej cirkvi Jurajom Thurzóm splnil úlohu vyzná- 
vaőa, uőiteFa, biskupa a organizátora cirkvi.

Láni sa narodil v Slovenskom Pravne roku 1570, kde 
Lániovci mali rodinny majetok. VySSiu Skolu navStevoval v 
Strázkach, kde gymnázium zaloíil Gregor Horváth Stanőiő, 
ktory sa vzdelával na zahraniőnych íkolách. Wittenbergská 
univerzita dala mu dőslednu lutheránsku líniu. Láni mai v 
üom vynikajúceho uőitefa. Po skonőení Stúdia, Láni sa stal 
uőitefom na gymnáziu v Strázkach, a pomocníkom Horvátha 
Stanőiőa najmä v boji proti obrazoborcom a nepriatefom 
őistého Lutherovho uőenia.

Lániho za farára ordinovali v Sliezskej cirkvi v Brehoch. 
Na ielanie rodiny Révajovcov, stal sa roku 1595 farárom v 
MoSovciach. Turőianské bratstvo farárov ocenilo jeho 
duchovné dary, teologickú vzdelanost’ a organizátorskú 
schopnost’ a vyvolilo ho za seniora roku 1602.

spravodlivost’, aby sme pred Bohom boli ako 
spravodliví.

O spravedlnenie m ő íem e p rija t’ len vierou. Viera je 
odovzdanie sa do Bozieho vlastníctva, ocakávanie na 
Boíiu lásku, ze naplní naSe prázdne ruky. Nasa viera 
je rukou na uchopenie daru spásy.

Vierou si obliekam Krista, a vyzliekam starého 
őloveka. Ide o stály boj, lebo stary őlovek chce denne 
postávat’, ale my musíme denne s Kristom povstávat’ 
k novému íivotu. Preto viera nielen prijíma dobrode- 
nia Kristove, ale aj mení őloveka, aby skrze vieru v 
üom prebyval Kristus.

Evanjelickí krest’ania nekonajú, aby boli spasení, 
aby im to Boh zapoőítal, ale íe  boli spasení, dostalo sa 
im milosti bez ich konania. Viera je hybnou silou, aby 
sa ako rozhodujúca moc v zivote őloveka prejavila.

Evanjelická cirkev nie je novozaloiená cirkev, 
ktorú by bol zaloíil Luther. Je obnovená od bludov 
l’udskych. Dobré skutky nie sú podmienkou spasenia, 
ale sú jeho ovocím.

Dakujme Bohu, íe  poslal vietor reformácie, aby 
rozohnala oblaky fudského uőenia o ospravedlnení.

Cselovszky

Láni bol aj vynikajúcim náboznym pevcom. NaSi pred- 
kovia Lániho piesne spievali, a piesüou prenikala do ich side 
viera, mravné zásady Biblie a nádej. Láni sa prihovára aj k 
nám, ved* jeho slovami spieva a Bohu sa módii aj dneäny 
evanjelik. Mámé od neho pieseü aj v madarskom spevníke.

Láni preíil veiké utrpenie. Ved1 bolo zbadat’, cisárovi ako 
vefmi záleíí na tóm, aby evanjelici v jeho krajine prestali 
jestvovat’. V roku 1600 sa rozhodol cisár uzavriet’ s pápezom 
zmluvu, íe  evanjelikov vyniőí v svojej rßi. Len povstanie 
protestantov, vedené knieíat’om Stefanom Bocskaym 
znemoínüo mu uskutoőnit’ tento plán. Bocskay prinútil 
panovníka uzavriet’ mier vo Viedni v roku 1606, a bola 
vyslovená rovnoprávnost’ evanjelikov s katolikmi.

Gróf Juraj Thurzó roku 1608 povolal Lániho za farára a 
zámockého kazatefa do Bytőe. Thurzó dostal v osobe Lániho 
vynikajúceho spolupracovníka s ktory m mohot zvolat’ synodu 
do Ziliny a osamostatnit’ evanjelickú cirkev. Pred Éilinskou 
synodou evanjelická cirkev mala organizáciu a postavenie 
závislé na katohekej cirkvi, a tak neslobodné. V Hornom 
Uhorsku devát' desatín Slachty a fudu sa priznávalo k 
obnovenej cirkvi, ale katolická hierarchia, podporovaná 
cisárom, nárokovala si právomoc aj nad evanjelickou cirkvou. 
Katolícki biskupi návStevovali evanjelická zbory a do 
cirkevného íivota zasahovah nepriatefsky.

Palatínom kraji sa stal roku 1609 vemy lutherán Juraj 
Thurzó. On zvolal synodu do Ziliny na dni 28-30. marca 
1610, a ako svetsky predseda synody zdőraznil potrebu oslo- 
bodit’ evanjelickú cirkev z pápeíského jarma. Obsahovú a 
duchovnú nápln synody pripravü EliáS Láni. Synoda za 
superintendenta biskupa zvolila Lániho. Cakala ho 
naliehavá práca. Roku 1611 navStívü 105 zborov, dbal nad 
őistotou uőenia. Za svojho pősobenia ordinoval 55 novoküa- 
zov. Poslucháői si váíili ho ako pravovemého a vynikajúce
ho kazatefa. Zostala po üom jeho kázen k 100. vyroőiu pam- 
iatky reformácie. Bol muíom práce. Pán ho odvolal ako 48 
roőného 5.'novembra 1618 v Bytői.

S úctou ho spomíname ako Boíieho muía.
Cselovszky

KAROL NANDRÁSKY:

Sacer
Í á vöt a smrt’ kfiaza Lászlóa Remeteho

László Remete sa narodil 27. septembra 1910 v Soproni 
ako syn stredoSkolského profesora v íidovskej rodine s 
menőm Einzig, ktorá konvertovala e$te pred nástupom 
faáizmu a aktívne sa zúőastüovala náboíenského íivota v 
Szolnoku. Ketf ulice miest zaőali zaplavovat’ uniformy 
faSistov, Remeteho otec sa zdesil toho, őo videl prichádzat’ a 
otrávil sa. So íltou hviezdou, ktorou faSísti oznaőovali fudí 
postavenych mimo zákona, bola deportovaná do koncen- 
traőného tábora aj Remeteho matka, i ketf desafroőia bola 
veriacou krest’ankou. V pochodoch smrti medzi koncen- 
traőnymi tábormi zahynul aj Remeteho brat Márton, maliar 
a profesor na Evanjelickom lyceu v MiSkovci. Martyrska 
cesta pripadla aj Lászlóovi Remetemu, ktory sa dal na 
küazskú dráhu...

Po ukonőení Stúdia na teologickej fakulté v Soproni 5tu
dóval Remete diela K. Heima, K. Marxa, S. Kierkegaarda, 
Heideggera a O. Spenglera. Svedőia o tóm jeho listy, recen- 
zie a prednáSky.

Remete si őoraz vaőSmi uvedomoval, íe  mnoístvo prob- 
lémov, otázok a vykriőníkov, ktoré tancujú na oblohe kres- 
t’anstva, nedokáze vyrieSit’ jednotlivec, ale iba kolektív, 
ktory si ich vezme za svoje. Preto nepokraőoval v Stúdiu a 
teoretickej práci, ale sústredU sa na existenciálny őin svojho 
íivota. Neviedli ho k tomu iba vysledky Stúdia existencializ- 
mu, ale aj Spengler. V Stúdii o Spenglerovi Remete pße, íe  
Spengler namiesto odpovede na otázku, ői má zmysel 
prináSat’ obete za zanikajúcu kultúru, alebo ői sa neoddat’ 
radíej príjemnym pocitom únavy, stavia pred őítatefa húf 
mládeíe, ktorá je  ochotná brat’ na seba úlohu urobit’ to, „k 
őomu sa zrodila a őo by bez nej nevzniklo”. Táto Spengle- 
rová vízia sa zmocnila Remeteho mysle. S touto víziou v 
srdei ako 29-roőny nastúpil 1. septembra 1939 v JeBave 
miesto farára pre prácu s mládeíou.

V tej dobé ho u í nieslo jasné vedomie poslania, ktoré ho 
spafovalo ako plameü. Svedőí o tóm venovanie na fotografii, 
ktorú daroval svojej vyvolenej: „Ja viem, odkiaT prisiel som! 
/ Nenásymym plameüom / Planiem a horím íhave. / Svetlom 
bude, őo uchopím, /  Skvárou väetko, őo odhodím, / Ja zaiste 
som plameü!” Tymito slovami básne Ecce homo od 
Nietzscheho Remete odhafoval svoj krok...

Uprostred doby, ketf zachovat’ si tvár őloveka znamenalo 
privolat’ si sebazniőenie, Remete bral na seba t’archu svojej 
cesty. Na hodinách náboíenstva diktoval: „Boh fudí seje do 
brázd zeme. Cirkev vídy bola cirkvou martyrov. Na jej oltári 
plápolajúcim plameüom zhoria fudia, aby svetlo vzplanulo 
do tmy”. Z Remeteho úst to neboli náhodné sióvá...

Po vypuknutí SNP velitefstvo partizánského oddielu Ná- 
lepka, ktoré sídlüo v horách v okolí Ciemej Lehoty, rozhod- 
lo sa nadviazat’ kontakt s Remetem. pozvalo ho do partizán
ského Stábu. Remete pozvanie prijal a podia partizánskej le- 
gitimácie, podpísanej dvoma sovietskymi velitefmi, sa Re
mete 19. septembra 1944 stal organizovanym úéastníkom 
Slovenského národného povstania...

I ketf si Remete nerobil nijaké ilúzie o militantnom 
ateizme komunizmu, ktory bol na obzore, aktívne sa zapojil 
do őinnosü antifaSistického frontu SNP, aby pomáhal od- 
stránit’ barbarstvo faíizmu.

V polovici decembra 1944 sa Remete takmer stále 
zdrziaval mimo svojho bytu, váőSinou bol v jelSavskych 
horách. Aj 20. decembra, ketf Nemei priSli pre neho so 
zatykaőom, vrátil sa do mesta z hőr, aby odbavü adventnú 
veőiereü. Hnetf po nej ho Nemei zaistili...

Nemei eskortovali Remeteho najprv do väznice matfar- 
ského policajného riaditefstva v JelSave a potom ho previe- 
zli do Banskej Bystrice. Podfa Základnej knihy zaistenych 
gestapom v Krajskej väznici v Banskej Bystrici v rokoch 
1944-1945 Remete László „bol prijaty do väznice” 27. de
cembra 1944 ako väzeü őíslo 1241. Rubriky, ktoré sa tykajú 
maníelského stavu, detí a vzdelania, zostali nevyplnené. 
Moíno, aby „zjednoduSili” a „ufahőili” prácu slovenskym 
gardistom, ktorym zverih úlohu katov. Niő sa nenachádza 
ani v kolónkach s otázkami: za aky őin bol obvineny, kde a 
kym bol zatknuty, ani ktory úrad íiadal jeho zatknutie...

9. januára 1945 bol László Remete őervenou ceruzkou od- 
Skmuty a bez súdu zaradeny medzi tych, ktorych v ten deü 
likvidovali vo vápenke v Nemeckej...

Remete íil pre to, pre őo bol ochotny aj zomriet’. Preto 
ako ober, 34-roőny Remete kráőal v pokore na miesto 
popravy. Ti, őo ho strelou do tyla posotili do plameüov ne- 
zvít’azili.

Remete nebol iba sacerdos, küaz, ktory „stráíi” veőny 
Boíí plameü. On aj sám hotel a jeho údel sa dokonal v tóm, 
íe  sa stal sacer, obet’ou, ktorá nesie veőny Boíí plameü. 
Preto aj o üom platia sióvá básnika: „Ako EliáSa vezme Pán 
tych, /  ktorych suíuje, no fúbi. / Ohnivé, rychle srdeia dá im, 
/tie sú ohnivymi vozmi.”

(Úryvok z Literámeho tyzdenníka ő. 39. 1995.)
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Ember, megmondtam neked, bogy mi a jó, és 

hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy éy tör
vény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Is
teneddel szemben. Mik 6,8
VASÁRNAP Bárcsak állhatatosan járhatnék uta

don, megtartván rendelkezéseidet. Zsolt 119, 5. Ha 
be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsola
tokat Mt 19,17 (Mk 10,2-16, IThessz 4,1-8, Zsolt 
19). Az életre hív Jézus. Az élet kettős, benne van a 
magam törvénye» (akarata), mely véges, és benne 
van az Isten törvénye, mely életet ad, es Isten akara
tának cselekvésére késztet. A zsoltáros óhajtva 
mondja fohászát: „Bárcsak” tudná az Isten útját jár
ni. Ez mély bűnbánat és felismerés, hogy egyedül 
kevés az ember az elhívott életre, ezért adatott a 
törvény betöltése, a kegyelem Jézus által.

HÉTFŐ Aki az Urat féli, annak erős oltalma van. 
Péld 14,26 (2Kor 7,1, 5Móz 27,11-26, Jób 6,1-10,

I 24-30). Az elkeseredés, szenvedés, gyötrődés éle- 
I tünk része, ha ezt most mérlegre tennék, meménk-e 
I azért könyörögni, hogy igazán megmérettessék? A 
I testi és lelki tisztulás igénye kiveszőben van, holott
I égetően szükséges. Pedig e folyamat elől nincs kité

rés. Az Úr félelme teljessé akar tenni a megtisztu
lásban, hogy bízzunk felemelő oltalmában, a kereszt 

I bűnbocsánatában.

KEDD Mert más alapot senki sem vethet a megle- 
I vön kívül, amely a Jézus Krisztus. lKor 3,11 (Dán 
I 2,20, Jel 5,12, Mt 5,2-12, Róm 3,21-28, Jób 8,1-22).I Bölcsesség és hatalom. Emberé? Nem! Istene?
I Igen! A reformáció a döbbenet ünnepe is, ahogy a 
I kereszt is az volt. Luther ébresztőt fújt egyházának 
I és népének, mely mindenkor aktuális. Mint jó épí- 
I tész, aláfalazott, hogy ne szivárogjon be hamisság,
I gonoszság Isten templomának épülő köveibe. Ezek
!|  a kövek mi vagyunk, s ennek csak egy alapja lehet:
I az Isten Báránya, aki az ingyen kegyelem, hitünk 
I alapja. Próbáljunk örülni ennek az ünnepnek, az 
I igének, mert az a bölcsesség és hatalom, melyet 
I Krisztus hordoz, abban az életünk van elrejtve.

N A P R A — -------- v
SZERDA Mert nálad van az élet forrása, a te vilá

gosságod által látunk világosságot. Zsolt 36,10 (ÍJn 
5,12, Mai 2,13-16, Jób 9,1-3,21-35). Az égbolton 
megszámlálhatatlanul sok csillag, fényforrás van. 
Egyik fényesebb, a másik halványabb, netán kialszik. 
Életünk is hasonlít ehhez, vannak közöttünk erősek, 
gyengék, de egyszer mi is követjük a csillagok végét. 
Aki Jézussal jár, nem jár sötétségben, fénye nem szű
nik meg, mint a csillagoké, mert a Fiú az élet forrása 
számunkra, az ő világossága tart meg örökre.
CSÜTÖRTÖK Azért nagyon vigyázzatok magatokra, 

és szeressétek Isteneteket, az Urat. Jpzs 23,11 (ÍJn 
5,3, Filem 1-22, Jób 11,1-5, 13-20). Életünk egy ré
sze vigyázás. Valamire mindig vigyázni kell, gyakran 
félni. Ettől nagyon nehéz szabadulni. Nún fia az Isten 
szeretetére szólít fel, ha szeretjük őt, akkor megnyug
szik lelkünk. Megnyugodhatunk afelől, hogy ő óvja 
életünket. Az Isten iránti szeretet egyszerű, élni kell 
a parancsolatai által, és szeretni egymást.
PÉNTEIt- Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Iste

ned, az Úr, mindenütt, amerre jársz. Józs 1,9 (Mt 
10,27-28, Ef 5,25-32, Jób 12,1-3,13-25). Félelem és 
rettegés. Napjainkban fokozottan tapasztaljuk ezt, 
gyakran taposunk egymás életébe, nem merünk 
szembenézni jövőnkkel, még azzal sem, melyet Is
ten szab nekünk. Pedig ő azt szeretné, ha ez a beteg
ségünk megszűnne, és figyelnénk a belső emberre, a 
lelkünkre. Ezért adta útmutatását, igéjét, hogy gyó
gyítsa, erősítse lelkünket és hitünket.
SZOMBAT Ezért most megmutatom, ezúttal meg

mutatom nekik kezemnek hatalmát, és megtudják, 
hogy Úr az én nevem. Jer 16,21 (Róm 1,5, lKor 
7,29-31, Jób 14,1-12). Isten hatalmának karja lehet 
látványos és rejtett. Mindkettőben ott van a félelme- 
tesség, de benne van a kegyelem is. Jobbja, az ő egy
szülött Fia, aki megismertette velünk Atyjának ne
vét, mélységes emberszeretetét. Isten jobbja hív és 
vár, hogy ne a magunk isteneiben bízzunk, hanem az 
egyetlen, élő, igaz mentsvárunkban, az Úrban.

Halasi László
_________________________________________ /

Gondolatok a temetőben...
lK or 15,26

Leszáll az este, de a sok virág és 
sok gyertya különös varázzsal tud 
bevonni mindent. A virág az életet 
hirdeti, a gyertyák fénye pedig 
próbálja elűzni a halál sötétjét. És 
a sok ember láttán úgy érezzük, 
ilyenkor szinte „él” a temető. El
gondolkozva nézünk bele a gyer
tyák pislogó lángjába. Felidézzük a 
régi napok emlékeit, amikor még 
szerettünk is velünk volt... Mind
ebben van valami szép, és feleme
lő és vigasztaló...

Az ember sok mindent meg 
akar szépíteni -  sokan így tesznek 
a halállal is. Ezért kérnek sokszor 
a lelkésztől is „szép” temetési be
szédet.

Nos, az ige nem engedi meg, 
hogy mi a halált megszépítsük. 
Ilyeneket szoktunk mondani: meg
halt, de legalább nem szenved to
vább. A halál megváltotta a beteg
ség kínjaitól... Hányszor hangzik el 
ez a mondat: ez az élet rendje, egy
szer születünk, egyszer meg is kell 
halni...

A Biblia halomra dönti a mi. 
gondolatainkat és bölcsességün
ket, amikor azt mondja: mint utol
só ellenség, töröltetik el a halál.

A halál tehát sohasem lesz az em
ber „barátja”. Nem lehet vele 
„megbarátkozni”. A halál: ellen
ség. Már csak azért is, mert nem 
csupán a testi életet szünteti meg, 
hanem megsemmisíti a legdrágább 
emberi kapcsolatokat is, hiszen 
kegyetlenül szakít el fiatal édes
anyát apró gyermekeitől, szerető 
hitvestársakat választ el egymástól.

De a halál azért is ellenség -  és 
ez a döntő -, mert van egy fullánk
ja. A halál fullánkja pedig nem  m ás 
-m in ta  bűn (lKor 15,56). Minden
ki érzi, hogy a halál után leplezetle
nül kell Isten elé állni azzal az élet
tel, amelyet tisztátalanul élt végig 
engedetlenségben, Istentől elsza
kadva. Az Istentől kapott szabadsá
got arra használta, hogy visszaélt 
erejével, szépségével, tudásával, te
hetségével, a kapott anyagi javak
kal. A halál ellenség, mert az ige 
szerint utána jön a számadás (Zsid 
9,27). Sokan bizonygatják: -  Én 
nem félek a haláltól, megbarátkoz
tam vele. De ez önám ítás! A halál 
sohasem lesz a barátunk. Egyvalaki 
győzte le a halált, egyedül O lehet 
barátunk és Szabadítónk. Mind
nyájunk vétkét magára vette, és aki

Benne hisz, és hajlandó Jézus ere
jével meghalni a bűnnek, az nem 
megy ítéletre. Őrá vonatkozik a ré7 
gi mondás: „Üdvözlégy kereszt, 
egyetlen reménységünk!"

Ugye, milyen messze vagyunk 
már a gyertyafényes temető han
gulatos világától? A sírokon pom
pázó virágok és a lobogó gyertya
fények nem tudják legyőzni a halál 
borzalmát. Valami másra van 
szüksége az embernek.

A szép szokás, a kegyelet, az 
emlékezés sokszor csak utólagos 
erőlködés, amellyel a hálátlan 
gyermek utólag akarja pótolni mu
lasztását szülei felé.

Pár éve szíven ütött a nagycenki 
temető bejárati felirata: „Krisztus 
feltámadt!" Átéltem, hogy ez 
m ennyivel több, mint a megszokott 
felirat: „Feltámadunk!”. Igen. Jé
zus neve és a halál feletti győzelme 
az egyetlen vigasztalásunk. Ő nem 
megszépítette a halált, hanem le
győzte.

A gyülekezet számára a gyertya 
Jézus szimbóluma. O mondta: „Én 
vagyok a világ világossága”. Jó 
tudni, hogy a halottaknapi tömeg
ben sokunkat a gyertyafény Jézus
ra emlékeztet, aki számunkra az 
igazi világosság a tem ető félelm etes 
sötétségében is.

Gáncs Aladár

REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉNEK IGEJE
KITÁRT AJTÓ, MEGNYÍLT SZEMEK
R ó m  3 ,2 0 -2 7

Vannak pillanatok, parányi idő
szigetek, melyekre összesűrűsödik 
lepergett évezredek esszenciája és 
a végtelen jövő. S ez a pillanat fel
tár előttünk mindent, ami addig 
rejtve volt. Csupán a szabadon 
szárnyaló emberi fantázia sejt va
lami hasonlót, mikor elképzel egy 
időkaput, ahol múlt-jelen-jövendő 
összetorlódik, és a véges időkeret
be szorított ember szabadon köz
lekedik vissza és előre az időben. 
Mindez csak álom. De az valóság, 
hogy Urunk az emberiség történe
tének menetében adott olyan idő
szakokat, mikor szívéig láthat
tunk, mikor m agától kitáru lt a 
m enny ajtaja. Mikor minden idők 
metszéspontjában, az idők teljes
ségében a legcsodálatosabb időka
pun Krisztus keresztjén keresztül 
az Ő arca világának valósága és a 
mi világunk, az ember igazi koz- 
metikázatlan ábrázata tárult fel 
előttünk. Ezen pillanatok sorába 
tartozik a reformáció és minden 
kor minden emberének reformá
ciója, a feltárt és megpillantott, 
szembeszökő és szívig hatoló igaz
ság pillanata.

A  „most pedig” m a nekünk szól. 
Urunk velünk akaija megláttatni, 
nekünk kívánja megmutatni az el
veszett és Krisztusban megtalált 
paradicsomot, az elveszett és Jé
zus által megtalált embert. S erre

rí t

semmi és senki más nem képes, 
csak Ő.

Reformáció ünnepe hirdeti ma 
is Urunk gyógyító, életújító hatal
mát. A meggyógyított vakok sorá
ban Bartimeussal, a vakon szüle
tettel, Tamással, Pállal, Lutherrel 
együtt mi is ott lehetünk, s alázato
san, de meggyőződéssel vallhatjuk 
a bennünket faggatóknak: „Egyet 
tudok: vak voltam , és m ost lá to k”. 
Látom megváltóm keresztjén át a 
töviskoronán megtörő halvány fé
nyen, az elsötétült égen keresztül 
isten dicsőségét. Felismerem a 
meggyötrött vérező lehanyatló ar
con, Krisztusfőn Mennyei Atyám 
mentő szeretetének, hozzám hajló 
kegyelmének felém sugárzó voná
sait.

Rácsodálkozom arra az évezre
des felfoghatatlan türelemre, 
amely népe és minden nép halom
ra hordott, s a golgotái kereszt óta 
iszonyú heggyé magasodott bűne
it, engedte, hogy az Igazra, a bűn- 
telenre omoljon. S akkor többé 
nem a magam igazát hajtogatom 
és keresem, hanem ,yA m ulok, hogy 
0 , az Á rtatlan, m it tesz értem ”.

De észreveszem a magam hely
zetét, állapotát is. Azt, amit 
olyannyira szeretnék eltitkolni, el
takarni elsősorban mások, azután 
magam, végső sorban Isten előtt. 
Sok bűnnel szennyezett, vétkeket

A

hordozó életemet. Elismerem, 
nem vagyok hibátlan, van bennem 
egy szomorú, letagadhatatlan kö
zös nevező minden embertársam
mal együtt, melyet génjeimben, 
sejtjeimbe ivódva hordozok azt Is
ten iránti bizalmatlanság, hitetlen
ség vétke.

Ha a kereszt tiszta fényében 
szemlélem önmagam, feltűnik az 
is, ami üresség, elrettentő vá
kuum, hiány életemben. Mennyi
re széttört és apró szilánkjaira 
hullott az a képmás, amely Isten 
dicsőségének hordozója, vissza- 
tükrözője volt. Ez a legalapvetőbb 
és legégetőbb hiány, amit oly sok 
mindennel szeretne helyettesíte
ni, leleményesen kitölteni az em
ber és nem döbben rá, hogy egye
dül ez, ami pótolhatatlan. Á betöl
tésre, m egigazításra egyedül Ő  ké
pes. Arra, hogy a széttört szilán
kok újra a helyükre kerüljenek, 
hogy helyreigazodjon bennünk és 
rajtunk az Ő képe tisztán, kivehe
tően és fénylőn. A kereszt időka
puján át meglátom a Jézus Krisz
tus által megváltott, az új terem
tés törvényszerűségeinek engedel
meskedő világot, benne a megvál
tott igazzá, teljessé tett ember), 
aki kételkedés nélkül, gyermeki 
bizalommal tekint Teremtőjére, 
Megváltójára, és életével Istent 
dicsőíti.

Becsüld meg a drága pillanatot, 
a feléd kitárt ajtót, a szemet nyito- 
gató áldott, gyógyító kezet, s tudd 
kimondani szívből fakadóan: „H i
szek, U ram ”.

Smidéliusz Zoltán

A VASÁRNAP IGÉJE
FÉNYSUGÁR ÉLET
l P t  1 ,1 3 -1 6

Irdatlan távolságot bejárva, a 
dermesztőén hideg, sötét űrt át
utazva több millió fényév távolá
ból egy fénysugár ráhull a csillagá
szati távcső lencséjére. A  távcső 
lencserendszerén keresztül egy 
olyan műszerbe jut, ahol színeire 
bomlik és vall, beszél hozzáértő tu
dósoknak arról a szabad szemmel 
nem látható csillagról, napról, 
ahonnan elindult.

Az embereknek, nekünk rövi- 
debb út, egy szemvillanásnyi idő 
adatott, de ez is vall a környeze
tünkről. Vall arról a helyről, csa
ládról, körülöttünk lévőkről, 
ahonnan elindultunk. S cseppet 
sem mindegy, hogy e kimért arasz
nyi élet, az életem végül milyen 
nyomot hagy a nagy színképelem
ző fotolemezén. Urunk a legna
gyobbra, a legtöbbre biztat, báto
rít minket -  melegítő, világító, jó 
hírt hordozó áldásos fénysugár 
életre -  mikor ezt mondja: -  
„ S zen tek 'legyetek”. Riadtan kér
dezhetjük magunkban: nem lehe
tetlen, megvalósíthatatlan, idejét
múlt ez, érdemes erre még szót 
vesztegetni? S talán ott van ben
nünk rögvest a válasz is: képtelen
ség, hisz bűnös, újra és újra elbot- 
ló, a bűn szövfevényéből kikeve
redni nem tudó emberek vagyunk. 
A szenteskedő, álszent magatartás 
pedig csak visszatetszést vált ki az 
emberekből. Ellenvetéseink, érve
ink ellenére mégis hangzik a báto
rító, biztató szó: „Szentek legye
te k ”. És ez nem valami művészi 
szintre fejlesztett tökéletes élet
hűséggel megformált szerepet, le
nyűgöző színi előadást jelent, ha
nem a megújított és a megújulásra 
szüntelenül kész belsőből, életből 
fakad.

Egész valónkkal lehet és kell 
szent életre törekednünk, hisz 
ezért állt a golgotái kereszt, ezért 
hasadt ketté a jeruzsálemi temp
lom kárpitja, ezért virradt fel Pün
kösd napja.

L eke t m egszentelt életünk, m ert 
biztos alapon nyugszik, mert nem 
magunkból kell kitermelnünk, 
nemcsak a magunk esendő voltára 
nézhetünk, és nem vallásos erőfe
szítésünk, erőlködésünk eredmé
nye. Az alap nála, benne van: 
„Mert én, az Úr, a ti Istenetek,

szent vagyok”. Ő a biztosíték. Az 
Ő bűnt gyűlölő, minden tisztáta- 
lanságot elvető, halál erejét meg
törő, poklok kapuit bezáró, az ős
ellenséget megsemmisítő szerete- 
te, ereje. Ennek a szent, féltő sze
retetnek a jele, bizonyossága a té
kozló, engedetlen, szavát, akaratát 
megszegő, őt semmibe vevő embe
riség felé Jézus Krisztusban kitárt, 
átszegzett keze. Erre az alapra 
azért épülhet rá életünk, mert ő, a 
Szent, elhívott bennünket. S célja 
az, hogy vele-általa megszentelt 
életünk legyen.

Az Őáltala megvetett alapon, 
elhívásunkat komolyan véve, ál
landó élő kapcsolatban maradva 
vele m egvalósítható a m egszentelt 
élet. S, hogy mindez ne csupán 
szép szó, gyönyörű elképzelés, 
terv, hanem a mindennapi éle
tünkben megmutatkozó valóság 
legyen, ehhez engedelmes gyer
meki szív, felkészített értelem, jó
zanság szükséges. Gyermeki szív, 
amely kibocsátójára, teremtőjére 
figyel, Őreá hallgat, szüntelenül 
keresve akaratát, amit a követke
ző percben, órában, napban tenni 
kell. Felkészített értelem, amely 
naprakészen igazodik el az őt kö
rülvevő világban, és túl van a tu
datlanság idején, mikor a díszlet 
vagy önmaga nagysága takarta el 
előle Elhívójának alakját.

Józanság, amely segít feldolgoz
ni, értékelni a minket érő és bom
bázó ezernyi hatást, s megóv attól, 
hogy a biztos alapot elhagyjuk 
vagy elcseréljük, feladjuk a kapott 
küldetést: „szentek legyetek”.

A  m egszentelt életnek célja van, 
mert az sohasem végpont, hanem 
mindig megvalósuló és elérendő is 
egyben. Mi abból meríthetünk, 
kaphatunk erőt a mindennapok 
küzdelméhez, hogy előttünk nem 
bizonytalan a cél és teljesen tuda
tában lehetünk annak, hogy a 
visszatérő szent közösséget vállal 
velünk.

Smidéliusz Zoltán 

IMÁDKOZZUNK!
Világosság Ura! „Tisztíts meg teljesen, 
szentelj meg, hadd legyen Fényedből 
fénysugár az életem. Míg a homályon 
át a lelkem otthonát, Világosságodat 
elérhetem.” Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. október 29.
I., Bécslkapu tér de. 9 (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tlggemann; de.
11 (úrv.) Szebik Imre; du. 6. Hafenscher Károly; 
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balfcza Iván; 
Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Pesthldegkút, II., Ördögárok u. 9. de fél 11. 
Rlhay Szabolcs; Békásmegyer III., Víziorgona u. 
1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, III-, 
Mátyás klr. u. 31. de. 10. Thumay Béla; Qbuda,
III. , Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest,
IV, Lelbstúck Márta u. 36-38. de. 10. Blázy 

, Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerfifi Gyuláne;
de. 11. (úrv.) dr. Hafenscher Károly; du. 6. 
Pálinkás Ingrid; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Szirmai Zoltán^du. 6. (ifjúsági) Nagy Zoltán, 
Pásztor Antal; Vili., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; Vili., Karácsony S. u. 31-33. 
de. 9. Kertész Géza; Vili., Vajda P. u. 33. de. fél 
10. Krska Mária teol. hallgató; IX., Thaly Kálmán 
u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Krska Mária teol. hall
gató; X., Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai 
Marianna; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Csepreg! András; de. 11 (úrv.) Donáth 
László; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Erzsébet; 
Budahegyvldék, XII., Tarcsay V u. 11. de. 9. 
(úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Köszeghy 
Tamás; du. fái 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.) Szabóné Mátrai 
Marianna; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
Szabóné Mátrai Mariann; Pestújhely, XV, 
Templom tér. de. 10 Bízik László; Rákospalota, 
XV, Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. Szabó 
István; Rákosszentmihály, XIV., Hősök tere. de. 
10. Börórrte Márta; Clnkoía, XVI., Batthyány I. u. 
de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI. 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy XVII., Tessedlk tér. de. 9. Ferenczy 
Zoltán; Rákoscsaba, XVII., Pécell út 146. de. 9. 
Kósa László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 
111. de. fél 11. Ferenczy Zoltán; Rákosllget, 
XVII., Gózon Gyula u. de. 11. Kósa László; 
Pestszentlőrlnc, XVIII., Kossuth tér 3. de 10 
Havasi Kálmán; Pestszentlmre 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; Pestszenterzsebet, XX., Ady E. u. 
89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, 
Deák tér. de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXII., Játék u. 16. de. 11. Rőzse István; Budaörs 
(ref. Imaház) de. 9. Solymár Gábor;

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 20. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. Az oltár előtti ige: 
Mt 12,33-37; az igehirdetés alapigéjé: 
lP t 1,13-16.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán október 29- 
én, vasárnap de. 10.05 órakor Nyíregy
házáról az evangélikus templomból, 
ígér hirdet Laborczi Géza lelkész.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Televízió a TV1 
csatornáján október 29-én, vasárnap 
de. 11 órakor Bonyhádról, az evangéli
kus templomból. ígér hirdet Krähling 
Dániel esperes.

EVANGÉLIKUS GYERMEKMŰ
SOR lesz október 21-én, szombaton a 
TV1 műsorán reggel 8.00 órakor. A 
műsort a budavári gyülekezet fiataljai 
adják, Hafenscher Károly lelkész 
vezetésével.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz; 
október 28. szombat: Rádiós hittan a 
diakóniáról; október 29. vasárnap: 
Nagy Károly áhítata. Levelezési cím: 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
DEÁK TÉRI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
október 29-én, vasárnap 18 órakor

UWE-KARSTEN GROSS 
(Braunschweig)

Scheidt, Bach, Reger és Gárdonyi 
műveket orgonái.

„Reformáció az orgona- 
muzsikában”

A belépés díjtalan.

IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Atyám, könyörülj rajtam, 

hisz sok sok kétség égeti telkemet. Mu
tass csak annyit erődből, ami Hozzád 
von és bizonyosságát atfja, hogy Te sze
retsz engem. Kérlek, hallgass meg a 
Jézus Krisztusért Amen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. október 31.

II., Bécslkapu tér de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Balicza Ivan; du. 6. 
Balicza Iván; Modort u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor, Pesthldegkút, II.. Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, III., Víziorgo
na u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, III., 
Mátyás klr. u. 31. de. 10. Görög Tibor; Qbuda, III., 
Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., 
Lelbstúck Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., 
Deák tér 4. de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. 
Zászkaliczky Péter; VII,, városligeti fasor 17. de.
I I .  (úrv.) Muntag Andomé; du. 6 (ökumenikus est); 
Vili., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIIL, 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Ker
tész Géza; Vili., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny 
Tam ás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey 
Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny 
Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Szeverényi Já 
nos; du. 6. (ref. templomban) Szeverényi János; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 10. (közös reformá
ciói) Ferenczy Erzsébet; Budahegyvldék, XII., 
Tarcsay V. u. 11. du. fél 7, Köszeghy Tamás; JOll., 
Kassák La|os u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György;
XIII. , Frangepán u. 43. de. 8. Ifi. Kendeh György;
XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai 
Mariann; Róna u.-l ref. templom du. fél 6. dr. 
Szabó Lajos; Pestújhely, XV, Templom tér. de. 
10. Bízik László; Rákospalota, XV, Régifóti út 73. 
Nagytemplom du. 6. Szabó István; Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere. de. 10. Börönte Márta; 
Clnkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky 
János; Mátyásföld, XVl., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoskeresztúr, XVIL, Pesti út
I I I .  de. fél 11.; Pestszentlőrlnc, XVIIL, Kossuth 
tér 3. du. 6. Havasi Kálmán; Pestszentlmre 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, XXL 
Deák tér. de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor.

Reformáció ünnepén a liturgikus 
szín: piros. Az oltári ige: Mt 21,33-46; 
az igehirdetés alapigéje: Róm 3,20-26.
__________________  M

TÓTKOMLÓS
A gyülekezet november 5-én, vasár

nap de. 10 órakor kezdődő istentiszte
leten ad hálát Istennek 200 évvel ez
előtt felszentelt templomáért. Az ige
hirdetés szolgálatát dr. Harmati Béla 
püspök végzi.

Istentisztelet után, megkoszorúzzák 
a templomépítő lelkész Szexty György 
síremlékét, amelyet most helyeztek át 
a templomkertbe. Ezekre az alkalmak
ra minden elszármazott testvérüket 
hívják és váiják.

BUDAPEST-KŐBÁNYA
Október 29-én du. 4 órakor szeretet- 

vendégség keretében dr. Fabiny Tibor 
teológiai tanár tart előadást „A refor
máció mai üzenete” címmel, a gyüle
kezeti teremben.

KERESZTYÉN-ZSIDÓ TÁRSASÁG 
rendezvénye: Dr. Frenkl Szilvia pszi
chológus Pszichodramatikus módszer 
a fiatalok személyiségfejlesztésében -  
identitásproblémák keresztény-zsidó 
családokban -  címmel tart előadást 
VII. Garay u. 48. sz. alatt.

HALÁLOZÁS
Tüskés Zoltán, a Malomsoki Evan

gélikus Gyülekezetnek hosszú évtize
dek óta hűséges gondnoka és pénztá
rosa október 8-án, súlyos betegség 
után elhunyt. Az örök élet igéjét a gyü
lekezet lelkésze hirdette: „Mert a he
gyek megszűnhetnek és a halmok 
meginoghatnak, de hozzád való hű
ségem nem szűnik meg és békességem 
szövetsége nem inog meg...” . Ézs 
54,10.

Lengyel Károlyné sz. Pauló Ilona 74 
éves korában október 10-én Balassa
gyarmaton elhunyt. Temetése igen 
nagy részvét mellett október 14-én 
volt Garami Lajos ny. esperes-lelkész 
szolgálatával. A gyülekezet Réti 
Zoltán vezette énekkara kísérte utol
só útjára az elköltözöttet. „...elér
kezett az én elköltözésem ideje...” 
2Tim 4,6.

A Budapesti (Fasori) Evangélikus 
Gimnázium felvételt hirdet jelenleg az 
általános iskola VIII. osztályát végző 
gyermekek részére. Feltétel a jó tanul
mányi előmenetel, jó magatartás és az 
egyházhoz való kötődés. Jelentkezési 
lapokat az iskolában (1071 Bp. Város
ligeti fasor 17-21.) és az evangélikus 
lelkészi hivatalokban lehet kapni. Be
küldési határidő: 1995. november 1. Vi
dékiek számára az evangélikus kollé
gium biztosított. Tanulható nyelvek:

angol, német, francia, japán, olasz, 
spanyol. A  4. általános iskolai osztály
ba járók a nyolc évfolyamos gimná
ziumba januárban jelentkezhetnek 
majd.

Papp József néven bemutatkozó, 40 
év körüli, bajuszos, kékszemű férfi ke
resi fel a lelkészi hivatalokat és az 
Északi Egyházkerület Püspöki Hivata
lára hivatkozva, segélyt kér. A  Püspöki 
Hivatal ezúton is közli a lelkészi hiva
talokkal, hogy a rá való hivatkozás ha
mis, az illető csaló.

Szlovák vallásos félórát közvetít a 
Kossuth Rádió URH sávján minden 
szombaton 18.30-kor. Egyházunk ré
széről igehirdetéssel szolgálnak Aradi 
András, Kutyej Pál, Nobik Erzsébet és 
Cselovszky Ferenc lelkészek. Szlovákul 
tudó testvéreink figyelmébe ajánljuk a 
műsort.

Telefonos, földszinti, zöldövezeti 46 m!-es 
lakás eladó. Ifelefon: 177-4320, szombat és 
vasárnap kivételével 14-18 óráig.

Budán összkomfortos lakás eladó. Dr. 
Németh Pál, Szekszárd Ybl-lakótelep 12.
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Aki az igét hittel megragadja, 
más szemet kap.

Olyant, amely a halál mögé, a feltámadásba tekint
s csupa életet lát... 

Nem maradunk a sírban és a halálban, 
hanem testileg is örök húsvétunk lesz Vele.

Luther

DR. BALOGH LÁSZLÓ, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke:

B ács-K iskun  m egye -  M agyarország legnagyobb
m egyéje

Bács-Kiskun megye önkormányzata nevében tiszte
lettel és nagyrabecsüléssel köszöntőm lapjuk vala
mennyi olvasóját, akik között -  remélem -  sokan ve
lem együtt ennek a térségnek lakói. Itt élünk, az or
szág közel egytizedén, határunk a két folyó, a Duna és 
a Tisza ezüst szalagja.

Bács-Kiskun megyéhez, az ország legnagyobb me
gyéjéhez ezer szállal kötődünk. Idekötnek bennünket 
az évszázadok óta embert próbáló történelmi esemé
nyek emlékei, a természettel vívott sokszor emberfe
letti küzdelem.

A természeti adottságok soha nem kényeztették el 
az itt élőket. A  két folyó partvidékén a rendszeres ár
vizek fenyegették az emberi életet és értékeket, a Ho
mokhátságon a gyakori aszály. Ezeknek a hosszú idő 
óta nyomasztó gondoknak megoldását kísérelte meg 
a megye önkormányzata. Ahogy mondani szokták -  
minden követ megmozgattunk és meg is fogunk, hogy 
országos üggyé tegyük a térség vízpótlását.

Reméljük, hogy minden jószándékú ember széles 
körű összefogására alapozva, próbálkozásaink siker
rel járnak és virágzó kertkultúrát teremthetünk újra 
azon a homokon, amelyet elődeink annyi verejtékkel 
és szorgalommal műveltek meg. Valódi kincsünk az 
emberi szorgalom, hiszen megyénk ásványi kincsek
ben szegény. Iparunk is a mezőgazdasághoz kötődve 
fejlődött. Ma is a legjelentősebbek között tartjuk szá
mon az angol-amerikai érdekeltségű Kecskeméti 
Konzervgyárat, s növeli forgalmát a Zwack-cég.

Szeretnénk, ha az 563 000 ember, aki ebben a me
gyében talált otthonra, továbbra is itt lelné meg bol
dogulását, találna munkát, építene házat, alapítana 
családot. Ehhez arra van szükség, hogy -  miként más
félszáz évvel ezelőtt, úgy most is -  leküzdve a mosto
ha természetföldrajzi viszonyokat, újra összefogjon 
egymással a tudós, a közéleti tisztség viselője, a szak
értelemmel bíró agrárértelmiség, a szorgalmas falusi 
gazdálkodó, a kétkezi munkás.

Hagyományai vannak megyénkben a szőlő, a gyü
mölcs, a bor termelésének. Napjainkban a paraszti 
gazdálkodás legjobb értékeit megőrizve, mintegy 
húszezer hektáron termelik a csemege és borszőlőt.

Büszkék vagyunk arra, hogy a történelmi borvidé
kek mellett ez a térség is számos díjat nyert a hazai és 
a nemzetközi borversenyeken.

A  megye városai, falvai egyre otthonosabbak, szeb
bek. Nyugodtan állíthatom ezt, hiszen minden nehéz
ség ellenére fejlesztettünk az elmúlt években. Tblepü- 
lési önkormányzatainkkal együtt segítettük a lakossá
got abban, hogy iható ivóvízzel, korszerű gázfűtéssel, 
járható utakkal tegye otthonosabbá környezetét.

Megkezdődött, s várhatóan néhány év alatt befeje
ződik az M5-ÖS autópálya építése. Ez nemcsak azért 
fontos, mert időben és térben jobban összeköt ben
nünket a fővárossal, s természetesen más városokkal 
is.

Mi nemzetközi kapcsolatainkat, megyénk kereske
delmét és idegenforgalmát szeretnénk fellendíteni az
zal, hogy elérhető közelségbe kerül mindaz, ami eb
ből a megyéből megmutatható.

Gondjaink mellett örömeinket gyarapítja, hogy eb
ben a megyében van mit megmutatnunk. Á  Kiskunság 
irodalmi, kulturális hagyományai ezer szállal kötőd
nek a magyar kultúra egészéhez. Itt látta meg a nap
világot Katona József, Kodály Zoltán és Petőfi Sándor, 
akiknek emlékét Kecskeméten és Kiskőrösön a szülő
házak és emlékmúzeumok gyűjtik, őrzik és mutatják 
be. Kecskeméten és Kiskunfélegyházán találhatók a 
századelő szecessziós építészetének legszebb épüle
tei. Múzeumaink, közgyűjteményeink nemrégiben to
vább gazdagodtak az új megyei levéltár átadásával.

A kultúra, az információszerzés központja lesz a jö
vő évben átadásra kerülő megyei könyvtár. Reménye
ink szerint ezzel létrejön az a közgyűjteményi háttér,

amely a megye két nagy városában, Kecskeméten és 
Baján folyó tudományos munkát és a főiskolai, egye
temi képzést segíti.

Bács-Kiskun megye és Kecskemét város önkor
mányzata közösen formálja azt az új tudományos mű
helyt, amely a meglévő főiskolák, kutatóintézetek 
mellett a szellem bázisát fogja jelenteni. A létrejövő 
universitas az egykori református jogakadémia leg
szebb hagyományaira épülve vállalkozhat a jogász és 
a közgazdász szakemberek képzésére.

Bács-Kiskun megyében joggal voltunk és lehetünk 
büszkék a népművészeti hagyományok gazdagságára, 
amelynek megőrzéséért és továbbhaladásáért a többi 
önkormányzattal együtt eddig is, ezután is sokat sze
retnénk tenni. A Duna mente csodálatosan szép nép- 
művészeti hagyományait együtt vigyázzuk a térség 
szellemi központjával, Kalocsával. Az érseki székhely 
a környék gazdasági, szellemi központja, páratlanul 
értékes barokk épületegyüttese a Kalocsa-Kecske- 
méti egyházmegye egyik székhelye. A  város és környé
ke a népi kultúra egyedülálló otthona, ahol háromé
vente rendezzük meg a Duna-menti folklórfesztiválo
kat.

A nagy folyó, a Duna egybekapcsolja, összeköti a 
népeket. Megyénk déli részén, főként a Bácskában, 
évszázadok óta békésen éltek együtt a különféle nem
zetiségek. A megyei önkormányzat ezt az egymást 
gazdagító, egymásra építő munkát segítette és támo
gatja ma is. Baján, a térség szívében az elmúlt évben 
nemzetiségi központot hoztunk létre. A  más szokáso
kat, kultúrát, hagyományt hordozó közösségekkel élő 
és sokoldalú együttműködés bontakozott ki.

A B ács-K iskun M egyei Ö nkorm ányzat 
és  az Egyházak

Bács-Kiskun Megye Közgyűlése az elmúlt év végén 
tekintette át az egyházak, felekezetek, vallási közös
ségek egyházmegyei, megyei területi vezetői között 
kialakult munkakapcsolat tapasztalatairól készült tá
jékoztatót.

Ebben hangot adtunk annak a meggyőződésünk
nek, hogy a testület elismeri a magyarországi egyhá
zak, felekezetek, vallási közösségek értékhordozó és 
közösségteremtő szerepét. Méltányoljuk és nagyra 
becsüljük szociális feladatvállalásukat, a szegények, a 
rászorulók érdekében kifejtett munkásságukat. Nél
külözhetetlennek tartjuk közreműködésüket a családi 
élet gondozásában, a fiatalok társadalmi beilleszke
désének segítésében, az idősek felkarolásában.

Bács-Kiskun megyében is sajnálatosan nőtt a szen
vedélybetegek, az otthontalanok száma. Örömmel fo
gadtuk az egyházak -  így az evangélikus egyház -  köz
reműködését az ő megsegítésükben, és továbbra is 
kérjük, várjuk támogatásukat. Köszönettel tartozunk 
minden hívő közösségnek, egyháznak azért, mert fon
tos szolidaritási kezdeményezéseinkhez segítő szán
dékkal társultak. Emlékezetes marad részvételük az 
1993 karácsonyán a Vajdaságnak nyújtott példamuta
tóan összehangolt segélyakcióban.

A megyében a közigazgatási határokkal megegye
zően a Római Katolikus Egyházmegye Kalo- 
csa-Kecskeméti Érsekség, a Református és Evangéli
kus Egyházmegye, valamint tizenegyféle egyház, fele
kezet, vallási közösség működik. 320 templom, ima
ház, gyülekezeti terem áll a hívők rendelkezésére, 
többségük gyönyörű műemlék, amelynek mint nem
zeti értéknek megőrzése, restaurálása, felújítása 
mindnyájunk közös ügye. Egy-egy ilyen épület a falu, 
város központja, amelynek felújítása, restaurálása 
nemcsak a települési, hanem a megyei önkormányzat 
szívesen vállalt feladata.

Az egyházak kezelésében lévő két könyvtár, két levél
tár, négy múzeum, valamint a 22 oktatási és 9 szociális in
tézmény működése az egész megye lakosságát gazdagítja.

KÖSZÖNTJÜK AZ EURÓPAI GUSZTÁV ADOLF 
EGYESÜLETEK ÉS EVANGÉLIKUS

SZÓRVÁNYSZERVEZETEK TALÁLKOZÓJÁT
Egyházunk Gusztáv Adolf Segélyegyesületének meghívására november 10-12. között Soltvadkerten találkoznak 

Európa protestáns Gusztáv Adolf Égyesületeinek képviselői. A vallásháborúkban az evangélikusok segítségére siető 
svéd király neve annak a jelképe, hogy a gyülekezetek és az egyházak egymás iránt érzett felelőssége s hathatós segít
sége nélkül nem lehet elképzelni a múlt, a jelen és a jövő egyháztörténelmét.

Itt lesznek más szórványszervezetek képviselői is, elsősorban a Luther Márton Szövetség részéről. Egyházunkban 
mindkét szervezet hosszú múltra tekinthet vissza és ez a látogatás alkalmat ad arra, hogy vendégeink megismerked
jenek a magyar társszervezetekkel és megbeszéljük közösen az előttünk álló feladatokat.

A Gusztáv Adolf Egyesület Németországban két városból indult el. 1832-ben Lipcsében Grossmann szuperinten
dens, majd 1841-ben Darmstadtban Zimmermann udvari prédikátor felhívást intézett a protestáns egyházakhoz a 
nehéz körülmények között élő hittestvérek és gyülekezetek megsegítésére. Az akkori egyházi széttagoltságra és az 
információ-csere hiányára volt jellemző, hogy bár ugyanabban a felekezetben éltek, a darmstadtiak nem tudtak sem
mit a lipcseiek kezdeményezéséről. Amikor azonban egymásra találtak, 1842. szeptember 16-án mintegy 600 képviselő 
jelenlétében egységes szervezetet hoztak létre.

A cél a kisebbségben, szórványban élő egyháztagok és gyülekezetek megsegítése volt. Templomépítések és re
noválások támogatása, tanulmányi ösztöndíjak biztosítása, könyvkiadási és könyvbeszerzési segítség, valamint szám
talan más egyházi-gyülekezeti cél számára gyűjtöttek évtizedeken keresztül elsősorban a reformáció hazájában, 
Németországban, de nagyon hamar, a múlt század végére már megjelentek a testvérszervezetek Európa más orszá
gaiban is. A központ Lipcsében maradt, majd Németországnak a második világháború után következő kettéválásával 
a nyugati részen Kassel volt az igazgatás helye.

1995. januárjától kezdve újra egy központból, Lipcséből történik az irányítás.
A munka úgy folyik, hogy az egyes tartományi egyházak vagy Németországon kívül a nemzeti egyházak létrehozták 

a maguk tagszervezetét. Mindegyik tagszervezet saját körén belül is köteles segíteni a rászoruló gyülekezeteket, első
sorban a szórványokban élőket. A központ mindig egy évre előre tervezve gyűjti a kéréseket és Európán kívül Látirj- 
Amerika protestáns egyházaira is gondolnak. A segítség nagyságrendjét mutatja az évi kereken ötmilliónyi márkát 
kitevő összesítés. Ebben az összegben nem szerepelnek az egyes tagszervezeteken belül adott segélyek.

Egyházunk hálás azért, hogy különösen is a világháború után közvetlenül, majd a hatvanas évektől kezdve számos 
templomunk épülhetett és szépülhetett meg, gyülekezeti gondok enyhülhettek a Gusztáv Adolf Egyesület segítségé
vel. Az egyesület elnöke dr. Karl-Christoph Epting egyháztanácsos, Karlsruhe, a főtitkár pedig dr. Hans Wähner lelkész, 
Lipcse. Szeretettel köszöntjük a vezetésük alatt tanácskozó európai küldötteket!

A magyar testvéregyesület vezetője Káposzta Lajos esperes, aki Soltvadkert gyülekezetében és a Bács-Kiskun 
Egyházmegye több egyházközségében készítette elő a látogatási programot. A közös európai kérdések megbeszélésén 
túl meglátogatják egyházi intézményeinket, vasárnap részt vesznek az istentiszteleteken és szolgálnak közöttünk ige
hirdetéssel és beszámolókkal.

Isten hozta vendégeinket és áldja meg találkozásainkat! D. Dr. Harmati Béla püspök

az európai Gusztáv Adolf és Dias
póra Egyesület 5. találkozójára, 
amelynek házigazdája 1995. no
vember 10-12. között a Soltvad- 
kerti Evangélikus Egyházközség.

Miért éppen Magyarország ad 
helyet ennek a találkozónak? Az 
utóbbi években -  talán évtizedben 
is -  sajnálatosan keveset hallunk, 
olvasunk a Gusztáv Adolf Segély- 
szolgálatról, annak munkájáról, 
működéséről, eredményeiről. Pe
dig számos diakóniai intézetünk 
van olyan, amelynek egyházme
gye, gyülekezet vagy az Országos 
Egyház ad biztos hátteret. Termé
szetesen, nem feledkezhetünk 
meg a Németországi Diakónia In
tézményrendszerről, amely mindig 
hathatós segítséget nyújtott a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház 
egészének: építkezések, renoválá
sok, modernizálások, felszerelések 
beszerzése, megkezdett vállalko
zások befejezése esetében.

Mindez nem múlt időben hang
zik, hanem folyamatos a múlt, 
töretlen, hisz Bács-Kiskun Evan
gélikus Egyházmegyében az épülő 
dunaújvárosi templom, a Kiskőrö-

MEGHÍVÓ
sön épülő Szeretetotthon és a 
Soltvadkerten öt éve működő 
Evangélikus Egyházi Óvoda ennek 
ékes bizonyítéka.

Miért éppen a mi megyénk a 
vendéglátó és vendégváró egyház
megye? A fenti bekezdésben emlí
tettek miatt. Szeretnénk, ha a

A soltvadkerti templom

külföldről érkező vendégek, hit
testvérek, szakemberek, teológu
sok megismernék hétköznap
jainkat, a családoknál történő el
helyezéssel életünket, munkatem
pónkat, alkotó kedvünket, kegyes- 
ségi életünket, reményeinket, 
gondjainkat, egyházszeretetünket.

Nemcsak az európai vendégek 
hivatalosak erre a találkozóra, ha
nem az egyházmegyék GAS-elő- 
adói, valamint esperesei is. Ki
használjuk az alkalmat arra, hogy 
a GAS Országos Értekezletét Solt
vadkerten tartjuk november 10-én 
de. 10 órai kezdéssel, Krähling 
Dániel esperes áhítatával.

Szeretnénk, ha hazai vendé
geink itt tudnának maradni a nem
zetközi találkozóra, ahol együtt 
hallgathatnánk meg a különböző 
országok beszámolóit, jelentéseit 
és a lipcsei központ távlati munka
tervét az eljövendő időre.

Szeretettel hívom, várom ked
ves vendégeinket határainkon túl
ról és határainkon belülről az Egy
házmegye és a Soltvadkerti Gyüle
kezet neveben: Káposzta Lajos

GAS-előadó

Nekünk, mint a megye önkormányzatának módja 
nyílt arra, hogy minden esztendőben más összeggel 
ugyan, de hozzájáruljon ezeknek a létesítményeknek 
működtetéséhez. 1991-től négy éven át együttműkö
dési megállapodások alapján mintegy húszmillió Ft- 
ot tudtunk hozzátenni az egyházak fenntartásában 
működő közösségek, intézmények munkájának támo
gatásához.

Jóleső érzés volt, amikor 1993-ban dr. Dankó Lász
ló, a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye érseke elő
adásában pozitívan értékelte az önkormányzat szere
pét, segítségét. Az elhangzottakat erősítette meg kor- 
referátumában Káposzta Lajos evangélikus esperes, 
hozzászólásában Szabó Gábor református esperes.

Tövábbra is az a szándék vezérel bennünket, hogy 
évente rendszeresen találkozzunk az egyházak veze
tésével, együttműködésünk folyamatos legyen.

Személyes kapcsolatunk van dr. Harmati Béla püs
pök-elnökkel, aki több rendezvényen vett részt Kecs
keméten, Soltvadkerten, Hartán, Kiskőrösön. A talál
kozókon lehetőség nyűt a párbeszédre, eszmecserére.

Káposzta Lajos esperes közel negyedszázada végzi 
szolgálatát a megyében. Egyházi feladatai mellett 
mindenkor arra törekszik, hogy a megyei-helyi köz- 
igazgatási intézmények vezetőivel a kapcsolat ered
ményes legyen. Mint esperes, sokat tesz az ökumeni
kus szellem érvényesüléséért.

Kis János kecskeméti evangélikus lelkész, a város

egyik gyöngyszeme, az Ybl Miklós által épített evangé
likus templomban végzi szolgálatát. Meghatározó 
személyiség a városban, megyében. Jelentős feladatot 
vállal többek között az Európa Jövője Alapítványban 
és a Megyei Választási Bizottságban.

Az egyházak, felekezetek egyházmegyei, megyei, 
kerületi vezetőit örömmel látjuk nagyobb megyei ren
dezvényeinken. Mi is szívesen veszünk részt egyházi 
rendezvényeken.

Hagyománnyá vált, hogy a Bács-Kiskun megyei 
Hartán tartják az Evangélikus Sportnapokat. Szabó 
Vilmos Béla lelkész sokat tett Hartán a találkozó fel
tételeinek kialakításáért, templomtér, gyülekezeti te
rem stb. létrehozásával. A találkozón mindig szívesen 
és szeretettel fogadnak minden megyei vezetőt és 
közgyűlési tagot. Sajnáljuk, hogy elment Szabó Vil
mos Béla lelkész Hartáról. Amikor megköszönjük a 
Hartán és a megyében végzett eredményes munkáját, 
kívánunk Neki jó egészséget és sok sikerélményt új 
szolgálati helyén.

A megyei vezetés mindig arra törekedett, hogy a 
megyében működő egyházak, felekezetek, vallási kö
zösségek zavartalanul végezzék munkájukat.

Reméljük, hogy kapcsolatrendszerünk tovább szí
nesedik, gazdagodik és eredményesen szolgáljuk az 
egész megye lakosságát mindannyian, azon a terüle
ten, abban a munkában, amelyhez a legjobban ér
tünk.

A TARTALOMBÓL
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GYERMEKEKNEK F I A T A L O K N A K

Nap mint nap suhanok el figyelmetlenül, 
vagy éppen baktatok el gondterhelten 
csodáid mellett, Istenem.
Mintha nem is lennének csodák: 
a hófödte csúcsok, a tágas völgyek, 
a simogató moha, a ciripelő tücsök, 
az édes tej, életem mindennapjai részei. 
Most megállók csodálattal kezed 
alkotásai előtt, bocsásd meg, hogy sokszor 
elsuhanok mellettük, hálátlanul.
Add, hogy meglássam bennük minden nap 
a te gondoskodó atyai jóságodat!

IGAZ M ESÉK -  ISTENRŐL

A titkos szer
Egyszer egy tanult, de keményszívű ember így szó

lította meg Abrahámot, a stretyni rabbit:
-  Az a hír járja, hogy te titkos szereket adsz az em

bereknek, amelyek igen hatékonyak. Adj nekem egy 
olyan szert, ami eljuttat Isten félelmére!

-  Istenfélelemre éppen nincs nálam szer -  mondta 
Ábrahám rabbi. -  De ha akarod, kaphatsz egyet isten- 
szeretetre.

-  Az még jobb lenne -  ujjong fel a férfi -  add csak

Viszont ha az érme „írás” oldala van felül, nem sza
bad jelezni. Ha egy csapat utolsó játékosa ilyenkor 
mégis elkapja a tárgyat, akkor az első embernek kell 
a sor végére állnia. Abban az esetben, ha valamelyik 
csapattag megszólal, büntetés jár: ilyenkor is az első 
játékos a sor végére áll.

A játék célja, hogy a kezdésnél első helyen álló já
tékos végigjutva a soron, ismét visszakerüljön az el
ső helyre. Az a csapat győz, amelynek ez előbb sike
rül.

Kösd össze!
ide!

-  Ez a szer -  mondja a bölcs -  nem más, mint a má
sik ember szeretete.

Martin Buber nyomán

FERI BÁCSI JATEKAI

Tüdod-e, kiről olvassuk a Bibliában, hogy ő a Jó 
Pásztor?

Zsol-tár-lat
Ebben a játékban egy-egy zsoltárhoz kell rajzot ké

szítenetek, olyan képet, amit a zsoltár sorai ihletnek. 
Minden beküldött mű már önmagában pontot ér, de 
természetesen külön is értékeljük a legjobban sikerült 
alkotásokat. Most játékunk utolsó fordulójában a 
148. zsoltárról várom rajzaitokat. A műveket a lap dá
tumát követő keddig adjátok postára!

, " j á t é k t á r
Két csapat sorakozik fel, egymásnak háttal, csak a 

sorok első és utolsó embere fordulhat szembe a má
sik csapat első illetve utolsó játékosával. A sorbaálló 
csapattagok fogják a mellettük álló kezét. A sorok 
egyik végén karnyújtásnyi távolságra elhelyezünk egy 
tárgyat (pl. kólásdobozt, tolltartót, gyufásdobozt stb.), 
ügyelve arra, hogy az egyforma távol legyen a két sor 
utolsó emberétől. A sorok másik végén a játékvezető 
áll, kezében egy pénzérmével. A játékvezető feldobja 
a pénzdarabot, majd elkapva, megmutatja a két első
nek, hogy melyik oldalára esett. Ha az érme a „fej” ol
dalát mutatja felfelé, akkor az első ember hang nélkül 
megszorítja a mellette álló kezét. Ez a jelzés megy vé
gig a soron úgy, hogy a játékosok továbbítják a szorí
tást. Ha az utolsó megkapta a jelet, elkapja a tárgyat. 
A gyorsabb csapat utolsó embere ekkor a sor elejére 
jöhet.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

Az „egészséges”
Úgy gondolom, hogy a címben 

szereplő „és” szót semmiképpen 
sem szabad felcserélni a „vagy” 
kötőszóval, pedig sokan, ha nem is 
ilyen konkrétan, de legszívesebben 
ezt tennék. Szerintük e két kifeje
zés nem tűri meg egymást, hiszen 
„ég és föld a kettő”: az úgymond, 
egészséges hitélet és a szekulari
zált művészet.

Hogy a továbbiakban együtt 
gondolkodhassunk, tisztázom, 
hogy számomra mit jelent a hit
élet. Elsősorban azt, hogy a Jézus 
Krisztusba vetett hitemet nem.egy 
„elefántcsonttoronyba” zárva 
élem meg, ahol csak keresztyének 
léteznek. Nem. Az adott kultúrá
ban és társadalomban próbálok 
úgy élni, mint Krisztus evangéliu
mát magáénak valló ember, tehát 
a „föld sójaként” (Mt 5,13). A vi
lágban és nem a világnak, de a vi
lágban élő emberekért.

Egy evangélizáció
Lehajtott fejjel ülve egy evangé- 

lizáción, a szívemben kutakodom, 
mit vihetek Uram elém imádság 
formálódik a csöndben, de telve 
vagyok a gondjaimmal, annyira 
rám nehezednek, hogy csak súlyát 
érzem, kitölti érzékeimet, saját 
nyomorúságomban fürdők, és ak
kor abban a percben felhangzik 
egy finom tisztaságban zengő dal
lam, kívülről, a hang megragad, le
kever két pofont, aztán megsimo
gat, magához ölel, igen, tudom 
már, hogy nem vagyok egyedül, sőt 
van, akinek nagyon fontos vagyok, 
hiszen az ének is az iránta való sze
relemről szól, egy nem hasonlítha
tó kötődésről, és legfőképpen Jé
zus törékeny testéről a keresztfán, 
az izzadságcseppekről a homlo
kán, a vércseppekről a hátán, az 
arcán, a testén, igen, most már 
csak"höKZá szeretnék TJdábújni, té- 
gye rám átszögezett kezét, lökje le 
terheimet, hiszen nekem kéne ott 
véreznem, meghalnom..., de élek, 
és életem Neki köszönöm, szóljon 
hát az ének, zengjen a dal, ha
gyom, hogy az angyalhangok be
lém hatoljanak, csak ezek töltsék 
be lelkem, szívem életem, igen, há
la Istennek újra haza tudok talál
ni...

p

Köszönjük a nagytarcsai Szluka 
Lídia Kinga csodálatos énekszolgá
latát, Isten élő ereje, és a Szentlélek 
munkálkodhasson továbbra is 
hangán keresztül.

hitélet és a szekularizált művészet
Szekularizált művészet alatt pe

dig az alábbiakat értem: a nem ki
fejezetten keresztyén alapokon 
nyugvó valóságábrázolást, költői, 
festői vagy zenei eszközökkel, 
melyben a művész személyes él
ményét egyetemes síkra emeli, te
hát mindannyiunkhoz szól alkotá
sa által.

Hogy miért nem szabad a cím
ben szereplő „és” helyett „vagy”-ot 
írni? Mert akkor hiányozna éle
tünkből vagy Krisztus, vagy pedig 
a hozzánk is szóló, nem „keresz
tyéni”, de Isten teremtett világáról 
tanúságot tevő művek élménye. S 
ez utóbbi nélkül ugyan élhetünk 
magányos remeteként ég és föld 
között, de akkor hová tűnik erköl
csi felelősségünk, akkor hogyan 
tudunk „sóvá” válni a ma embere
ként a ma embere számára? To
vábbá: nem a mi feladatunk meg
húzni a határt a világ és az egyház

között, mert ezek hatásai az egyes 
emberben realizálódnak, válnak 
valóssá.

léhát a keresztyén hitélet és a 
szekuláris művészet akarva-akarat- 
lanul együtt létezik bennünk, nem 
egymással szemben állva, hanem 
karöltve, az egyik a másik „életké
pességét” segítve. S végezetül Köl
csey Ferenc Parainesiséből vett idé
zettel zárom együtt-gondolkodá- 
sunkat, mely úgy érzem, jó kiegé
szítője a fenti gondolatoknak:

’ „ Törekedj ismeretekre! de ismere
tekre, melyek ítélet és ízlés által vezé
reltetnek. E  vezérlet híjával sok is
meret birtokába juthatsz ugyan, ha
nem ismereteid hasonlók lesznek a 
szertelen sűrű vetéshez, mely gazdag 
növésű szálakat hoz mag nélkül. íté
let által rendbeszedett, s keresztül
gondolt ismeret ver mély gyökeret, s 
őriz meg a felületességtől... ”■

Orosz Gábor Viktor

KÖNYVEK
BERNARD M ALAM UD: 

IST E N I KEGYELEM , 
D EBR EC EN , 1984, 
EURÓ PA K IADÓ, 

M O D E R N  KÖNYVTÁR

Valaki végül megnyomja a gom
bot, így egy termonukleáris háború 
következtében elpusztul az embe
riség, csak Calvin Cohn paleonto
lógus éli túl a szerencsétlenséget 
egy tengerfenékkutató búvárka
binban. A könyv Isten terveit, a ke
resztyén és zsidó élet-értékek kér
dését feszegeti. Mindenesetre 
Cohn személyesen Istentől kér
dezheti meg a problémáit...

WALTER M . M ILLER  JR.: 
H O ZSÁNNA NÉK ED, 

LEIBOW ITZ!, 
BUDAPEST,

M Ó RA FERENC  
KÖNYVKIADÓ, 1988

Ebben a könyvben Tűzözönnek 
hívják a világ végét jelentő nukleá
ris világháborút. Sok ember túléli, 
de testük, lelkűk torzult. Tálán a 
túlélő katolikus egyház az egyet
len, ahol igazi rend honol. A törté
net a Leibowitz-rend szerzetesei 
által gyűjtött Tűzözön előtti ira-

Idő, tér és én 
Teremtményként létezünk 

Én térben és időben 
A tér és idő bennem 

Isten rajtam kívül s mégis 
bennem

Orosz Gábor Viktor

tokkal kezdődik, míg a második 
fejlődés ismét eljut addig, hogy az 
újabb Tűzözön lehetősége elérhe
tő...

*

Mindkét könyv eljut az utolsó 
idők erkölcsi problémáiig, és ma
gához az utolsó ítélethez, mindkét 
könyv a keresztyén értékek stabili
tásáról szól, és mint szépirodalmi 
művek, minket is elgondolkozta- 
tásra sarkall. Ifjúsági csoportok
nak feldolgozásra nagyon ajánlom.

Bibliai történetek rövid feldolgo
zása, melyek könnyen előadhatók a 
különböző gyülekezeti alkalmakkor:

Kövess engem! Bibliai jelenetek, 
eladási ára: 790,- Ft. A z  1990-ben revi
deá lt kiadásban m egjelent ú j ford ítású  
B iblia  szövege és a z Ö kum enikus E ne- 
keskönyv 2. kiadása  felhaszná lásáva l 
válogatta és szerkesztette: dr. Tóth K á
roly, dram atizálta: G iovannini K om éi. 
A z  alábbi fejezetc ím ek  alá sorolt tör
ténetek szerepelnek a kötetben: A d ven t és 
K arácsony, H úsvét és P ünkösd, C saládi 
alkalm ak, K eresztyéni élet, É vfordulók, 
gyülekezeti ünnepék és alkalm ak.

80 b ib lia i jelenetben kö ze l 200 bibliai 
történet vagy tanítás kerü lt feldolgozásra, 
csak b ib lia i szövegek felhasználásával.

Dr. Hézser G ábor A pásztori pszi
chológia gyakorlati kézikönyve, eladási 
ára: 390,- Ft. A  kiadvány változatlan  
utánnyom ása jelen tő s segítséget nyú jt a 
lelkipásztorok lelkigondozói m u n ká já 
ban.

Kaphatók a Sajtóosztály Könyves
boltjában, Budapest VIII., Üllői út 24., 
valamint a Protestáns Könyvesboltban, 
Budapest IX., Ráday u. 1. (a 15-ös 
autóbusz megállójánál). Telefon: 2177- 
789. Hétfőn szünnap. -  a Budapest 
XIV. kér., Abonyi u. 21. sz. alatti és a 
Budapest XI., Bocskai u. 35. sz. Köny
vesboltokban, tel.: 186-8277,186-8267.

A helyi hagyományok ápolásának fontos 
S Í  szerep ju t egy közösség életében. Annál 

inkább, ha egy kisebb közösségről van szó, olyan 
vidéki helységről, amelynek szüksége van a maga 
múltjára, a köréből kinőtt szellemi óriások emlé
kének megőrzésére ahhoz, hogy megvívhassa a 
létért folytatott állandó harcát.

így ápolja a falu két író-költő szülöttjének em
lékét a Barcaságon elterülő Apáca népe. A  Bras
sótól mintegy negyven kilométer távolságra fekvő  
falu két jeles egyéniséget adott a magyar kultúrá
nak: az európai hírnévre szert tett tudós pro
fesszort, A p á c z a i  Csere  J á n o s t  és a költő 
B a r t a l i s  J á n o s t .  A z előbbi születésének 
370. évfordulóját ünnepelték Apácán 1995. ok
tóber 8-án, az Apácai Evangélikus Egyház veze
tősége, az RM D SZ helyi szervezete, valamint a 
Bartalis Művelődési Társaság szervezésében. A z  
egésznapos megemlékezés a helyi evangélikus 
templomban tartott ünnepi istentisztelettel kez
dődött, amelyen az oltári szolgálatot R u d o l f  
E d e ,  az apácai evangélikus gyülekezet lelkipász
tora végezte, igét pedig M ó z e s  Á r p á d ,  a ro
m ániai Magyar Evangélikus Egyház püspöke 
hirdetett, Róm  10,13 alapján. „... minden, aki se
gítségül hívja az Úr nevét, megtartatik” -  hang
zott Isten igéjének üzenete a vendégekkel és a fa 
lu evangélikus népével zsúfolásig megtelt temp
lomban. A z igehirdető Isten népének intése mel
lett hangot adott az erdélyi magyarság szétszóró
dása és öntudatvesztése miatti aggodalmának

Népe tanítója volt

A z Apáczaira való emlékezés alkalmat adott 
szellemi m últunk felelevenítése mellett önvizsgá
latra is, arra, hogy magunkba pillantva, feltegyük 
a kérdést: m it teszek én személy szerint a megma
radásért? A  nagy tudós alakja évszázadok távla
tából figyelmeztet arra, hogy Istenben bízva kell 
felvennünk a küzdelm et a megmaradásért, 
amelynek fontos tényezője az anyanyelvűség. Is
ten igéjét anyanyelvűnkön hallani, az iskolákban 
a tudományokat érthető szóval elsajátítani -  ez 
az eszme, amely Apáczai korát meghatározta, s 
amely ma ismét időszerűvé vált. Ennek a törek
vésnek lett szimbólumává az idők folyam án 
Apáczai Csere János alakja.

Istentisztelet végeztével több száz apácai és 
sok-sok vendég gyűlt össze az iskola előtti téren, 
hogy részt vegyen az ott elhangzó előadásokon és 
a koszorúzási ünnepségen.

S o ó s  M a r g i t  bevezető beszéde után a m a
gyar szellemiség több jeles magyarországi és ro
mániai személyisége tartott előadást Apáczairól, 
a neves pedagógusnak az európai, illetve a m a
gyar kultúrában játszott szerepéről.

D r. S i m o n  I s t v á n ,  a budapesti Apáczai 
Kollégium igazgatója, valamint az Eötvös L ó
ránt Tudományegyetem előadótanára, a fa lu  hí
res szülöttjének életéről és munkásságáról szá
m olt be, kiemelve azt a különleges pedagógiai ér

zéket, amellyel az egykori professzor a kisdiákok 
szintjén tovább tudta adni univerzális tudását. 
Emellett az előadó fontosnak ítélte megemlíteni 
a szülőföld és az anyanyelv szeretetét, amely arra 
késztette Apáczait, hogy a „napsugaras N yu g a t
ról hazatérve, népe tanítója legyen.

Ezután S z a b ó  L á s z l ó ,  azE LTE előadóta
nára elemezte, milyennek mutatja a magyar iro
dalom Apáczai munkásságát.

A  tudományos előadások után lírai könnyed
séget lopott az ünnepség hangulatába B i t s k e y  
Tibornak ,  a budapesti Evangélium Színház 
színművészének szavalata, aki A p r  i ly  L a j o s  
Tavasz a Házsongárdi temetőben cím ű versét 
szólaltatta meg.

E zt követően dr. I d e y  M i k l ó s ,  a győri 
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola do
cense egy emlékplakettet és egy rézkarcot adott át 
az apácai iskola aligazgatójának, ezzel mintegy 
kifejezve azon kulturális törekvéseket, amelyek 
egyesítik mindazokat, akik -  országhatároktól el
tekintve -  ugyanahhoz a magyar szellemiséghez 
tartozónak tudják-érzik magukat.

A  romániai magyar költészet jeles személyisé
ge, L e  n d v a y  É v a  költőnő román nyelven is 
méltatta az esemény jelentőségét, hangsúlyozva a 
nemzeti nyelv használatának fontosságát. Ez 
azonban nem zárja ki a külföldi tanulmányok le

hetőségét, hogy fiataljaink hazatérve, hasznosít
sák mindazt, am it ott elsajátítottak -  vélte Z o l 
t á n  F e r e n c ,  a bukaresti Kulturális Minisztéri
um főosztályának igazgatója. S hogy ez milyen 
áldásokkal járhat, annak példája Apáczai Csere 
János munkássága.

A z  előadások után sor került Apáczai szobrá
nak megkoszorúzására, tisztelettel adózva a nagy 
pedagógus emlékének. A  koszorúzást közebéd 
követte, amelyen minden résztvevőt bőségesen 
megvendégeltek.

Délután, fé l négy órai kezdettel a budapesti 
Evangélium Színtársulat bemutatta az apácai 
művelődési házban K o v á c h  A l a d á r  Téli 
zsoltár című darabját, U d v a r o s  B é l a  rende
zésében. A  kezdetleges technikai körülmények és 
a gyenge akusztika ellenére a budapesti színmű
vészek bebizonyították: az előadás sikere nem  
csupán ezen múlik. K itűnő alkotásukkal megele
venítették a nagy magyar népnevelő élettörténe
tét, amely az örök küzdelemmel tele erdélyi m a
gyar sorsot hivatott szemléltetni.

A z ünnepség alkalm at nyújtott arra, hogy 
Apáczai példáját követve, küzdjünk a megmara
dásért, azért, hogy megőrizhessük anyanyelvűn
ket, amely egyszersmind magyarságunk biztosíté
ka. Ehhez azonban m indannyiunknak hitre van 
szükségünk, olyan hitre, amely Istentől remél se
gítséget. Bízunk abban, hogy az ő  áldásával meg
tartatunk.

Szász Lilla-Andrea
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A ZSINAT TIZENNYOLCADIK ÜLÉSSZAKA: OKTOBER 1 3 -1 5

EZ TÖRTÉNT A TIZENNYOLCADIK ÜLÉSSZAKON
Két új törvény

A z ülésszak kezdetén megnyitó áhítatot dr. Kovács Ilona Nógrád megyei zsinati tag tartott, melyet teljes szövegé
vel közlünk. A z első ülésen több aktuális és korábban felmerült kérdésben kellett döntést hozni. A  júniusi ülésszak 
során lemondott zsinati tagságáról és a Teológiai Bizottság elnöki tisztéről dr. Hafenscher Károly. A z elnöki tisztre 
két jelölés történt: dr. Cserháti Sándor és dr. Zsigmondy Árpád személyében. A  zsinat a Teológiai Bizottság elnöké
ül dr. Cserháti Sándor professzort választotta meg.

A  zsinat elnöksége -felm érve az idő sürgetését -  a zsinat befejezhetőségének érdekében javasolt egy ülésszakot az 
eddig elhatározónak mellett beállítani. A  zsinat megszavazta, hogy egy kétnapos ülésszakot állítanak be november 
3-4. napjára.

A  két elfogadott törvény címe: „Törvény a Magyarországi Evangélikus Egyházról általában” és „Törvény az 
egyházi gyűjteményekről.” Ezeknek teljes, hivatalos szövegét is közöljük az alábbiakban. A  gyűjteményi törvénnyel 
kapcsolatosan felmerült, hogy az egyházi építkezések, műemléki kötelezettségek és az egyház épületeinek, templo
m ok berendezéseinek, általában egyházi célt szolgáló épületek és tárgyak megőrzésének és használatának védelmé

ről is szülessen törvény és szabályozás. Ezért felállította az egyházi épületekkel és a műemlékekkel foglalkozó albi
zottságot, melynek elnökségét Benczúr László építészmérnök, zsinati tagra bízta.

A z egyes üléseken általános vagy részletes vita folyt az egyházkerületről szóló tervezetről, az egyház kapcsolatairól 
hozandó törvényről, az egyházi jogalkotásról, és a Magyarországi Evangélikus Egyház területi beosztásáról is volt 
előzetes vita. A z egyházkerületről szóló tervezet teljes törvénye nem került tárgyalásra. Annyi azonban történt, hogy 
a püspöki tiszt 6 éves ciklusra történő korlátozását a zsinat leszavazta és a püspököt nyugdíjazásig választják ezután 
is.

A z ülésszak tizenhat ülését dr. Andorka Rudolf, dr. Frenkl Róbert, Koczor Zoltán és dr. Reuss András elnö
kök ill. alelnökök vezették.

Vasárnap a zsinat tagjai a fasori gyülekezet istentiszteletén vettek részt, ahol Szimon János soproni lelkész hirdette 
az igét. Igehirdetését teljes terjedelemben közreadjuk A  két elfogadott törvény előadója dr. Koczor Miklós és Jancsó 
Kálmánná volt. A  törvények hatályba léptetéséről a zsinat intézkedett, s azt az országos elnökség fogja elvégezni.

Megnyitó áhítat
Jn  13 ,34-35

Kedves Testvéreim az Úr Jézus 
Krisztusban!

A  szeretet parancsa ősi parancs. 
Isten már Mózesen keresztül ki
nyilatkoztatta választott népének: 
Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes 
erődből. Szeresd a te felebarátodat, 
m int magadat.

Jézus pedig -  ezt a parancsot -  
tanítása középpontjába helyezi. 
Utolsó jeruzsálemi útján, a tör
vényhozó kérdésére, hogy melyik a 
legfőbb parancsolat, válasza egyér
telmű. Megismétli a Mózes által 
már közvetített ősi parancsot, nyo
matékül hozzáfűzve: Nincs más, 
ezeknél nagyobb parancsolat!

Tanítványainak pedig -  mintegy 
búcsúzóul -  új parancsolatként, ki
emelten, az egymás iránti szeretet 
parancsát adja.

Megfogalmazása személyes, 
megindító és szívhez szóló.

De mi az új ebben a parancso
latban?

Új, mert Jézus közelgő kereszt
halála pecsételi meg.

Alapja és kiindulópontja a léte
ző legnagyobb szeretet: „Nincs 
senkiben nagyobb szeretet annál, 
mintha valaki életét adja barátai
ért."

Jézus megmutatta, minden is
meretet meghaladó módon szeret 
bennünket! Thnítványaitól -  tő
lünk -  azt kéri, mi is így szeressük 
egymást, erről tudja meg minden
ki, az O tanítványai vagyunk.

De vajon a tanítványok, Jézus 
követői, a keresztyének megfogad
ták-e, beteljesítették-e, képesek 
voltak-e, képesek vagyunk-e betel
jesíteni ezt a parancsolatot?

Azt látjuk talán a világban, hogy 
Jézus tanítványai, a keresztyének, 
erről, az egymás iránti szeretetről, 
evidens módon felismerhetőek?

Fájdalommal kell megállapíta
nunk: nem. És ez igaz a keresz- 
tyénség egész történetében, az 
apostoli időktől mindmáig.

Már Pál apostol kemény szavak
kal volt kénytelen ostorozni a ró
mai gyülekezetét: „...Különbek va
gyunk? Egyáltalán nem ...zsidók is, 
görögök is mind bűnben vannak 
amint meg van írva: Nincsen igaz

ember egy sem, nincsen, aki érti, 
nincsen, aki keresi az Istent. Mind 
elhajlottak valamennyien megrom
lottak és nincs, aki jó t tesz, egyetlen
egy sincs. Nyitott sír a torkuk nyel
vükkel ám ítanak kígyóméreg az aj
kukon; szájuk átokkal és keserűség
gel van tele. Lábuk gyors a vérontás
ra, romlás és nyomorúság jár a nyo
mukban, és a békesség útját nem is
m erik• Isten félelmével nem törőd
n ek"

De Korinthusban is problémák 
lehettek a szeretettel, nekik is kel
lett a figyelmeztetés. Meg is kap
ták, noha szelídebb, líraibb for
mában: „Ha emberek, vagy angya
lok nyelvén szólok is, szeretet pedig 
nincs bennem, olyanná lettem, 
m int a zengő érc és a pengő cimba
lom. És ha prófétáim is tudok ha 
minden titkot ismerek is és minden 
bölcsességnek birtokában vagyok, 
és ha teljes hitem van is, úgy, hogy 
hegyeket m ozdíthatok el, szeretet 
pedig nincs bennem: semmi va
g yo k”

Nem mindig tudunk az új paran
csolat szellemében élni mi, keresz
tyének!

Hol volt a szeretet az egyházsza
kadáskor? Hol az öldöklő vallás- 
háborúkban? Az inkvizíció műkö
dését talán a szeretet jellemezte? 
Ennek jegyében égettek eretneke
ket? Ezt szem előtt tartva mészá
roltak le Párizsban, a hírhedett 
Szent Bertalan-éjszakán, mintegy 
90 000 hugenottát?

E  szeretet hiányában hurcolták 
gályarabságra a protestáns prédi
kátorokat; hajtottak végre véres 
terrorakciókat -  csak a közelmúlt
ban -  évtizedeken keresztül Íror
szágban.

De valójában nem kell túl 
messzire tekintenünk, elég, ha ma
gunkba nézünk: megismerhetőek 
vagyunk talán -  egymás iránti sze- 
retetünkről -  amikor sima szavak
ba csomagoljuk fullánkos monda
nivalónkat; amikor nem tudunk 
egymásnak megbocsátani; amikor 
csak mímeljük a szeretetet?

Úgy tűnik, a jézusi parancsot, a 
szeretet új parancsolatát képtele
nek vagyunk betölteni. „Mindenki 
vétkezett, és híjával van az Isten di
csőségének". \

Addig, amíg magunkra, saját bű
nös indulatainkra támaszkodunk 
csupán, semmi reményünk.

De Isten kegyelme igazzá teszi azt, 
aki Jézusban hisz!

Ha hiszünk, ha megváltó szere- 
tetét elfogadjuk, akkor tudunk va
lóban az O tanítványai lenni!

„Más nem számít, csak a szeretet 
által munkálkodó h it.” Isten na
ponta megújuló kegyelme adhatja 
csak meg nekünk a hit és szeretet 
képességét.

Kérjük Isten kegyelmét!

I. TÖRVÉNY

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZRÓL
ÁLTALÁBAN

1 .  §

A  M agyarországi Evangélikus Egyház az egy, szent, egyetemes, 
apostoli, keresztyén anyaszentegyház része, a M agyarországon élő  
evangélikusok jogilag  szervezett közössége. Tanítása a Szentíráson, 
az egyetem es hitvallásokon (az Apostoli, a  N iceai és az Athanasiusi 
H itvallásokon) és a reform áció lutheri irányzatának hitvallásain  
(különösen az Ágostai H itvalláson és a K iskátén) alapul.

2. §
A M agyarországi E vangélikus Egyház a h itvallás azonossága  

alapján  szószék* és o ltárközösségben van m ás országok evangé
likus egyházaival, a L utheránus V ilágszövetség tagegyházaival.

3. §

A  M agyarországi Evangélikus E gyházat a M agyarországi R e
form átus Egyházhoz szoros kapcsolat köti, m ely az évszázados 
történelm i hagyom ányokon és a Leuenbergi K onkordia együttes 
elfogadásán  alapul.

4. §

A M agyarországi Evangélikus Egyházat a Jézus K risztusba ve
tett h itbeli közösség révén testvéri kapcsolat köti ö ssze a többi 
keresztyén egyházzal. Ö kum enikus kapcsolatokat tart fenn a 
m agyarországi és külföldi egyházakkal, valam int egyházi szerve
zetekkel, elsősorban a M agyarországi Egyházak Ö kum enikus 
T anácsával, az E gyházak V ilágtanácsa és az E urópai Egyházak  
K onferenciája tagegyházaival.

5 .  §

A  M agyarországi E vangélikus Egyház Jézus K risztustól ren
d elt küldetésének  tekinti, hogy Isten  igéjét tisztán  és igazán h ir
d esse  m inden  em bernek, a szentségeket K risztus rendelése sze
r in t szo lgá ltassa  ki, és  h itének  gyüm ölcseként a szeretetet Jézus  
K risztus tan ítása  és példája szerint gyakorolja. E nnek m egvaló
sítá sáért m inden egyháztag és egyházi tisztségviselő  felelősséggel 
tartozik.

6 . §
A  M agyarországi E vangélikus Egyház feladatának  tek inti a  

szo lgálat szervezését, a szervezett m isszió i és d iakóniai m unkát, 
az evangélikus szellem ben való nevelést és az egyházi szolgálatra  
való  felk észítést is.

7. §

A  M agyarországi Evangélikus Egyház felajánlja seg ítségét a 
m ás országban, illetve egyházban é lő  m agyar ajkú evangélikus 
gyülekezetek  szolgálatához.

8 .  §

A M agyarországi Evangélikus Egyház egyházközségekből épül 
fel. Az egyházközségek egyházm egyét, az egyházm egyék egyház- 
kerületet, az egyházkerületek  pedig  országos egyházat alkotnak.

9 .  §

A M agyarországi E vangélikus Egyház tagja az a m agyar á l
lam polgár és az a  M agyarországon élő  szem ély, aki a keresztség- 
ben részesü lt, az evangélikus egyháznak a Szentíráson  alapuló  
h itva llásos tan ítását elfogadja, vallja  és képességei szerin t m eg
tartani igyekszik.

10. §
Az egyháztagság rendesen  egyházközségi tagságban valósul 

m eg. Az egyházközség tagja az az egyháztag, aki annak gyüleke

zeti életében és fenntartásában lelki, szellem i és anyagi erejéhez 
képest részt vesz és általában az egyházközség területén lakik.

Az egyházközség tagjairól nyilvántartást vezet.

11. §
Az egyháztagság elhalálozással, illetve az egyházból való kilé

p éssel szűnik  meg. Az egyházközségi tagság m egszűnésének fel
tételeit országos rendelet szabályozza.

12. §

M inden egyházközségi tag, aki az egyházi törvényekben megfo
galm azott fe ltéte lek n ek  m egfelel, jo g o su lt a M agyarországi 
E vangélikus Egyház korm ányzásában részt venni. Az egyházjogi 
hatalom  az összes jogosu lt egyháztag közakaratán alapul, vagyis 
m inden egyházközségi tag jogosu lt részt venni a Magyarországi 
E vangélikus Egyház közéletében. Az egyházi törvényekben meg
fogalm azott feltételek  fennállása  esetén  m inden egyházközségi 
tag egyházi tisztségre választó  és választható.

13. §

Egyházi tisztségre olyan tiszta  erkölcsű és egyházhoz hűséges 
egyházközségi tagot kell vá lasztan i, aki a tisztségéhez szükséges 
egyéb feltételeknek m egfelel. Az egyházi tisztségviselők felelős
séggel tartoznak a  rájuk bízott feladat elvégzéséért és az anyagi 
javakért. Az egyházi tisztségekre történt választás meghatározott 
időtartam ra szól. Egyházi tisztségről jogérvényesen csak írásban  
lehet lem ondani.

14. §

M inden egyházi tisztségviselő  és egyházi testület csak s^ját ne
vében, s^ját illetékességi körén belül és arra hivatkozva jogosult 
nyilatkozni.

15. §

A  M agyarországi Evangélikus Egyházat önkorm ányzati jog  il
leti m eg, am elyet az évszázados joggyakorlat és az állam i törvé
nyek is  m egerősítenek. A  M agyarországi Evangélikus Egyház 
önálló  jog i személy, az egyházat érintő ügyekben -  a törvény ke
retei között -  önállóan  intézkedik.

16. §

Ai M agyarországi Evangélikus Egyház m inden önkorm ányzat
tal rendelkező szervezeti egysége jog i személy, am elyek további 
önálló  jog i szem élyként működő szervezeteket és intézm ényeket 
hozhatnak létre.

M indez azonban nem bontja m eg a M agyarországi Evangéli
kus Egyház egységét.

17. §

A M agyarországi Evangélikus Egyház -  a törvényesség érvé
nyesü lése érdekében, a törvényben rögzített m ódon -  a törvény- 
hozást, az egyházkorm ányzást, a bíráskodást, valam int az anya
g i ügyek intézését egym ástól elválasztja és tiszteletben tartja a 
teológia m űvelésének szabadságát.

18. §

A  M agyarországi Evangélikus Egyház törvényhozásában, kor
m ányzásában és bíráskodásában az egyházi szervek összetételé
nél a paritás elve, vagyis a  lelkészi és nem  lelkészi elem  egyenjo
gú befolyása érvényesül. Az egyházi é let m inden területén a nők  
a férfiakkal azonos jogokat élveznek.
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TÖRVÉNY AZ EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEKRŐL * M úzeum  az egyház?
I. Az egyházi gyű jtem ényekrő l á l ta lá b a n  

A G yűjtem ényi T anács
1.1. A  Magyarországi Evangélikus Egyház önkormányzati szer

vei, intézményei és egyesületei (a továbbiakban egyházi szerveze
tek) az érvényes állami jogszabályokkal összhangban könyvtárat, 
levéltárat, múzeum ot, egyházművészeti és egyháztörténeti gyűj
teményt (a továbbiakban gyűjtemények) alapíthatnak és tarthat
nak fenn.

I. 2. A  Magyarországi Evangélikus Egyházban a gyűjteménye
ket az Országos Közgyűlés által létrehozott Gyűjteményi Tanács 
szakmailag felügyeli és m unkájukat összehangolja.

A Gyűjteményi Tanács országos bizottságként működik. E lnö
két és tagjait az Országos Közgyűlés választja, felügyeli és rend
szeresen beszámoltatja.

1. 3. A  Magyarországi Evangélikus' Egyház Evangélikus O rszá
gos Könyvtárat, Evangélikus Országos Levéltárat és Evangélikus 
Országos M úzeumot tart fenn (a továbbiakban országos gyűjte
mények).

Ezek az intézmények az országos egyházi költségvetésen belül 
működnek, vezetőiket pályázat alapján, a Gyűjteményi Tanács 
ajánlásával az Országos Közgyűlés nevezi ki, a beosztottakat az 
Országos Közgyűlés által m eghatározott álláshelyre a vezető al
kalmazza.

Az országos gyűjtemények vezetői hivatalból tagjai a Gyűjte
ményi Tanácsnak, ezen felül ellátják szakterületük országos gon
dozását és szakmai felügyeletét.

Az ágazatvezetők m unkáját az egyházmegyei gyűjteményi elő
adók segítik.

I. 4. Egyházi szervezetek összevonása, társítása, megszűnése 
esetén a jogutód szervezet köteles gondoskodni a gyűjtemények 
elhelyezéséről és gondozásáról. Ilyen esetekben, valamint a gyűj
temények vezetőjének változása esetén a gyűjteményi anyagok 
átadása a felettes egyházi vezetés szakszerű felügyelete m ellett 
történik.

1 .5. Az egyházi gyűjtemények szervezeti felépítését, feladatait, 
működésük rendjét ágazatonként országos szabályrendelet rög
zíti.

I. 6. Az egyház szám ára különösen jelentős gyűjtemények ese
tében a Gyűjteményi Tanács javaslatára az Országos Közgyűlés 
kezdeményezheti az országos főhatóságnál a szakgyűjteménnyé 
m inősítést. Ez vonatkozik az értékes és jelentős tárgyak, illetve 
gyűjtemények egy részének védetté nyilvánítására is.

A  szakgyűjteményekre, védett tárgyakra vonatkozó kérdéseket 
(kezelés, megőrzés, selejtezési, elidegenítési tilalom, a hozzáfér
hetőség biztosítása stb.) országos szabályrendelet határozza 
meg.

I. 7. A  gyűjtemények m űködtetéséről a fenntartó  egyházi szer
vezet-gondoskodik. . . . t . 7- v ,
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II . Az egyházi k ö n y v tá rak ró l

II. 1. A  Magyarországi Evangélikus Egyház könyvtári ágazatát 
az egyházi szervezetek által fenntarto tt és m űködtetett könyvtá
rak  képezik.

II. 2. Az egyházi könyvtárak fő feladatai: gyűjtik, őrzik, gondoz
zák, feltárják és hozzáférhetővé teszik a magyar evangélikusság 
m últjára és jelenére, általában a keresztyén és különösen a lu the
ránus egyházakra és az egyetemes protestantizm usra vonatkozó -  
elsősorban nyom tatásban megjelent -  irodalm at.

II. 3. Az egyházi intézmények állományukat (könyvek és egyéb 
ism erethordozók) profiljuknak és az egyházi érdekeknek megfe
lelően gyarapítják.

n .  4. Az evangélikus könyvtárak szakmai felügyeletét az Evan
gélikus O rszágos Könyvtár igazgatója, m int könyvtári ágazatve
zető látja el.

Javaslatára -  indokolt esetben -  egy-egy fenn tartó  szerv könyv
tárának szükségleteire központi anyagi tám ogatást kaphat.

II. 5. Az evangélikus könyvtárak m űködésük során együttm ű
ködnek a többi hazai könyvtárral, és tekintetbe veszik a hatályos 
rendeleteket, az ágazati m inisztérium  könyvtári kezdem ényezé
seit és javaslatait.

I II . Az egyházi le v é ltá ra k ró l
III. 1. A  M agyarországi Evangélikus Egyház szervezetei egyhá

zi levéltárakban gyűjtik, őrzik, gondozzák és a kutatás szám ára 
hozzáférhetővé teszik azokat az egyházi és m ás eredetű , és az 
egyházi történetírás szem pontjából fontos forrásanyagokat, am e
lyek az egyes egyházi szervezetekben keletkeztek, illetve am elye
ket egyházi vagy m agánszem élyek az egyház szám ára irathagya
tékként átadtak.

III. 2. A  fenti céllal a M agyarországi Evangélikus Egyház orszá
gos feladatkörrel központi levéltárat -  Evangélikus O rszágos Le
véltár -  ta rt fenn.

Az országos levéltár gyűjtőköre: az országos egyház, az egyház- 
kerületek, egyházmegyék hivatalainak, az egyházi oktatási és más 
intézmények, valam int az egyházi tisztségviselők és más szem é
lyek iratainak gyűjteménye.

in. 3. Az evangélikus levéltárak szakmai felügyeletét az Evan
gélikus Országos Levéltár igazgatója, m int levéltári ágazatvezető 
látja el.

Javaslatára -  indokolt esetben  -  egy-egy fenntartó  szervezet a 
levéltár m űködtetésére a M agyarországi Evangélikus Egyháztól 
anyagi tám ogatást kaphat.

UI. 4. Az evangélikus egyházi levéltárak m unkájuk során 
együttm űködnek a többi hazai levéltárral, és tekintetbe veszik a 
hatályos jogszabályokat, az ágazati m inisztérium levéltári kezde
m ényezéseit és javaslatait.

IV. Az egyházi m ú zeu m o k ró l
IV. 1. Az Evangélikus Országos M úzeum a M agyarországi Evan

gélikus Egyház egész terü le tére  kiterjedő illetékességgel rendel
kező tudom ányos intézmény. Gyűjtőkörét a magyar és egyetem es 
egyháztörténet, a szakrális művészet és a m űvelődéstörténet tá r
gyi, írásos, nyom tatott és audiovizuális emlékei képezik.

IV 2. A  nagyobb és értékesebb -  a múzeum i felté te leknek  m eg
felelő -  egyházi gyűjtem ények a M űvelődési és K özoktatási M i
nisztérium  engedélyével m úzeum m á fejleszthetők.

IV. 3. Az országos m úzeum  feladata a gyülekezetek, a közegy
ház, az oktatási és m ás intézm ények vagy a saját tu lajdonában  és 
őrzésében levő kultikus és egyéb jellegű m űtárgyak regisztrálása, 
feldolgozása, karban tartásának  szakmai felügyelete, valam int 
azok egy részének állandó yagyf^őszpfá  kiállításon való bem uta
tása.

IV. 4. A  muzeális értékű gyűjtem ények szakm ai felügyeletét az 
Evangélikus Országos M úzeum  igazgatója, m int m úzeum i ága
zatvezető látja el.

IV. 5. Az országos m úzeum  az értékes gyűjtem ényekkel ren d el
kező egyházi szervezetekben központi tám ogatással is elősegíthe
ti helytörténeti egyházi értékek  gondozását, bővítését és a  nyilvá
nosság szám ára kiállításon való bem utatását.

Vannak, akik szerint az egy
ház idejétm últ, elavult dolog. 
L enin szerint az egyház fogat
lan vénasszony, nem  kell fojto
gatni, elpatkol m agától is. Ügy 
látszik, tévedett. -  V a n n a k , a k i k  
s z e r in t  a z  e g y h á z  f ő  é r d e m e  a 
társadalom , a m űvelődés, a 
művészet, a  k u l tú r a , a tö rtén e 
lem  f o r m á lá s a .  V a ló b a n , a  m u s 
tá r m a g b ó l  égig érővé n ő t t  f a  
lo m b ja  közt a z  é g  m a d a r a i  f é s z 
k e l n e k  és hangicsálnak. -  D e  a z  
em berhez m éltó e r k ö lc s  é s  az 
áldozatos s z e r e te t  is c s a k  g y ü 
m ö lc s e  a z  e v a n g é l iu m n a k . E zt a 
gyüm ölcsöt az igehirdetés (és a 
szentségek nyújtása) által tá 
m asztott és táplált hit term i. A  
g y ö k é r :  J é z i i s  k ü l d ő  p a r a n c s a . A  
cél: ta n í t v á n n y á , Krisztus o r
szága örökösévé t e n n i  m in d e n  
n é p e t .  A  g y ö k é r tő l  e lv á g v a  a haj
tás elszárad. N e m c s a k  a  m agot 
rejtő , tápláló  g y ü m ö lc s  v é s z  e l, 
h a n e m  a  levegőt frissítő, árnyat 
adó l o m b  is .

M agyar h a z á n k  tö r té n e té b e n  
a keresztyénség lom bosító és 
gyüm ölcsterm ő h a tá s a  döntő; 
evangélikus e g y h á z u n k é  pedig 
küzdelm es s o r s á t  é s  s z á m a r á 

n y á t  m e g h a z u d t o l j a .  S á f á r s á -  
g u n k  f e le lő s s é g e  k i t e r j e d  a z o k r a  
a z  í r á s o k r a  é s  tá r g y a k r a , m e ly e 
k e t  a z  e g y h á z tö r té n e t :  a hitélet, 
az iskolák, az egyházi m űvészet 
t e r m e t t ,  a m e l y e k  a  j ö v ő t  i s  f o r 
m á l já k .  M últunk ism erete  és 
m egbecsülése nélkül csak félig 
érthe tjük  je lenünke t és ké tsé 
ges a jövőnk. -  E z é r t  k e l l e t t  egy
házi tö r v é n y t  a l k o t n i  e g y h á z u n k  
könyvtári, levéltári és m úzeum i 
g y ű j te m é n y e ir ő l . H iszen a  b e n 

n ü k  ő r z ö t t  é r t é k e k  a nem zeti 
ku ltú ra  pó to lh a ta tlan  kincsei; 
n e m c s a k  a z  e v a n g é l ik u s , d e  a  
m a g y a r  ö n i s m e r e t n e k  i s  n é l k ü 

lö z h e t e t l e n  fo r r á s a i .

A  z s i n a t  a  J a n c s ó  K á lm á n n á  
e ln ö k l e t é v e l  a  6 . sz. n e v e l é s i - o k 

ta tá s i  s z a k b i z o t t s á g  á l t a l  alapo
san e l ő k é s z í t e t t  j a v a s l a t o t  s z i n t e  
v á l t o z a t l a n u l  e m e l t e  tö r v é n n y é .  

V is z o n t  B e n c z ú r  L á s z l ó  é p í t é s z  
k e z d e m é n y e z é s é r e  f ö l i s m e r t e  a 
zsinat, h o g y  a  használatban  lé
vő ép íte tt dolgok: o l tá r o k ,  s z ó 

s z é k e k ,  k e r e s z t e lő k u ta k ,  tem plo 
m ok, iskolák, e g y h á z i  célt szol
gáló é p ü l e t e k  m e g ő r z é s é v e l  és 
hasznosságával i s  k e l l  f o g l a l k o z 

n i . A  jövőben dől el, hogy az

erről készítendő fejezet meny
nyiben lesz a m ost hozott tör
vény része, s m ennyiben a gaz
dálkodásról hozandóé. A  fel
ad a t m egoldására  l é t r e j ö t t  a  
k e z d e m é n y e z ő  v e z e t é s é v e l  a z  
e g y h á z i  é p ü le t e k  é s  m ű e m lé k e k  
a lb iz o t ts á g a .

A  s z ő l ő t  m e t s z e n i  s z o k á s , h o g y  
l o m b ja  n e  v o n ja  e l  a z  e r ő t  a  te r 
m é s tő l .  A  g y ü m ö lc s ö t  tr á g y á z n i  
k e l l .  -  A z  e g y h á z i, g y ű j te m é n y e k  
n e m  a r r a  v a ló k , h o g y  e lv o n já k  
a z  e r ő t  a z  e g y h á z  a la p te v é k e n y 
s é g é tő l . S  h a  s z á z a d u n k n a k  m á r  
e l s ő  f e l é b e n  i s  k e v é s  v o l t  a z  
e r ő n k  könyvtár, levéltár és m ú
zeum  k o r s z e r ű  é s  s z a k s z e r ű  

fe n n ta r tá s á r a ,  m á s o d i k  f e lé b e n  
pedig az állam  inkább rátenye
relt, m int segített -  m ost joggal 
várjuk el, hogy a  k u l tu r á l i s  tá 
m o g a tá s n a k  n e  le g y e n  f ö l t é t e l e  
a z , a m i t  é p p  a  k u l tu r á l i s  t á m o 
g a tá s  t e h e tn e  le h e tő v é .

A z  o r s z á g o s  g y ű j t e m é n y e k  (az 
E vangélikus O rszágos Könyv
tá r  és az E vangélikus O rszá
gos L evé ltá r az Ü llő i ú ton , az 
Evangélikus O rszágos M úze
um  a D eák  té re n ) n e m  m i n 
d e n . M űködő gyülekezetek, el- 
n ép te le n íte tt e g y h á z a k  é p ü le te i  
é s  többé-kevésbé evangélikus 
tu d a tú  c s a l á d o k  s z á m o s  k i n c s  
ő r z ő i .  O l y k o r  n e d v e s s é g ,  p e 
nész, e g é r  f e n y e g e t  p ó t o l h a t a t 
la n  é r t é k e k e t .  N e m  s z ó l v a  a  vét
kes t u d a t l a n s á g b ó l  t ö r t é n ő  jó 
hiszem ű k á r o k o z á s ,  e l id e g e n í 

té s , szakszerű tlen  k i s e l e j t e z é s  
v e s z é ly é r ő l . U gyanakkor a gaz
dasági és erkölcsi bajok  m iatt 

f o k o z o t t a n  k e l l  a  lo p á s  e l l e n  i s  

v é d e k e z n i .

A  nem zeti é rték ek  m egőrzé
séhez e l v á r t  n e m z e t i  s e g í t s é g  
persze n e m  s z ü n t e t i  m e g  a  k e -  
r e s z ty é n s é g ü k e t  k o m o ly a n  v e v ő k  

fe l e lő s s é g é t , az anyagi áldozat 
szükségét. A z  Ó s z ö v e ts é g  népe, 
a z  ő s k e r e s z ty é n s é g , a  k ö z é p k o r i  

egyház t i z e d e t  g y a k o r o l t .  K is e g y -  
h á z a k ,  d e  tö r t é n e t i  e g y h á z a k  h í 
v ő  ta g ja i  i s  m e g te s z i k  u g y a n e z t .  

H a valaki nem  akar közös ka
lapba tenni, az szom orú je len 
ség, de akkor is v a n  m ó d j a  a  

h a t á r o z o t t  c é lú  a d a k o z á s n a k .

A z  e g y h á z  n e m  m ú z e u m , d e  
m ú l t j a  n e m  C s á k y  s z a l m á j a !  

H i tv á n y  m a d á r  a z , k i  f é s z k é t  r ú -  

t í t j a !

Dr. Zsigmondy Árpád

A zsinat 19. ülésszaka
1995. november 3-án, pénteken de. 10 órától novem ber 4-én, 

szom baton du. 4 óráig tart.
Az ü lésszak várható tárgyalási feladata:
I . , A z  egyház jogalkotásáról” cím ű törvény részletes vitája.

2. „Az egyház k ap csolata i” cím ű törvény részletes vitája.
3 . ,  A  M agyarországi Evangélikus Egyház területi beosztása”. 
E lőzetes v ita  az egyházm egyék a laprendszerérői.
4. A gazd asági-sáfársági törvény á lta lán os vitája.
5. Az egyházi épületek, m űem lékek  kérdésének  előzetes vi

tája.

Első alkalommal a zsinaton
Hogyan látom a zsinat munkáját?

Plesovszki Zsuzsanna

P L E S O V S Z K I  Z S U Z S A N N A  

v a g y o k , a  B é k é s c s a b a i E v a n g é lik u s  

G im n á z iu m  ta n á r a . 1 9 9 3 -b a n  a z  

o k ta tá s i  in té z m é n y e k  k é p v is e lő i k ö z t  

v á la s z to t ta k  a  Z s in a t  p ó tta g já v á .

A  je le n  ü lé s s z a k  a z , a m ik o r  e lő 

s z ö r  v e s z e k  r é s z t  a z  O r s z á g o s  E v a n 

g é l ik u s  E g y h á z  Z s in a tá n a k  m u n k á 

já b a n . K o r á b b a n  m á r  v o l ta k  in fo r 

m á c ió im  a  tö r v é n y - e lő k é s z í té s r ő l , 

íg y  fe le lő s s é g te l je s n e k  é s  jö v ő r e  n é z 

ve n a g y  je le n tő s é g ű n e k  é r z e m  a z  i t t  

történteket. S z á m o m r a  k ü lö n ö s e n

a z  o k ta tá s t é s  a  g y ü le k e z e te i k o n k r é 

ta n  é r in tő  tö r v é n y e k  ta r ta lm i k é r d é 
s e i a z  é rd e k e se k , d e  fig y e le m m e l k í 

sé re m  a z  e g yéb  te r ü le te k é t is, h is z e n  
v a ló já b a n  e z e k  e lv á la s z th a ta tla n o k  
e g y m á stó l.

A  b iz a lm a t m e g k ö s z ö n v e  ig y e k 

s z e m  tu d á s o m  le g ja v á v a l, e d d ig  
s z e r z e tt s z a k m a i ta p a s z ta la to m m a l, 
s  ő s z in te  h i tte l  s e g íte n i a z  i t t  fo ly ó  

m u n k á t, k é rv e  I s te n t, h o g y  a d jo n  
m in d e n k in e k  e h h e z  s o k  k ita r tá s t é s  
te r m é k e n y  g o n d o la to k a t.

Dr. Németh Ede

*

K e m e n e s a ljá n , N a g y s im o n y ib a n  
s z ü le tte m , 1 9 3 3 -b a n . 1 9 4 5 -4 9 -b e n  a  

s o p r o n i L íc e u m  d iá k ja k é n t, m a jd  
e g y e te m i é v e im  a la tt  a  s o p r o n i g y ü 

le k e z e tb e n  é lte m . 1 9 5 8 -tó l a  L e n ti  

M is s z ió , 1 9 6 4 - tő l a  z a la e g e rsze g i 
g y ü le k e z e t p re s b ite r e  v o lta m . P re sb i

te r i s z o lg á la to m  3 6  é v e  a la tt a  s z ó r 

v á n y b a n  é lő k , a  szó rv á n y g y ü le k e ze t 
ö s sze fo g á sa , m e g ta r tá sa  a  le g fo n to 

s a b b  fe la d a to k  k ö z é  ta r to zo tt. Z s i 

n a ti  p ó tta g s á g o m a t is  a  s z ó r v á n y  
te s tv é r e k é r t v á lla lt s z o lg á la tn a k  te 

k in te m . R é s z v é te le m m e l a  Z s in a t  

h a tá r o z a tk é p e s , g y o rsu ló  m u n k á já 

h o z  s z e r e tn é k  h o z z á já r u ln i.

Dr. Németh Ede
*

B u d a p e s te n  v é g e z te m  a  T e o ló g iá t. 

1 9 6 6 -b a n  a v a tta k  le lk é sszé . S e g é d 

le lk é s z k é n t n y o lc  é v e t s z o lg á lta m  a  

D é li E g y h á z k e r ü le t P ü s p ö k i H iv a ta 

lá b a n . K ö z b e n  eg y  é v e t H a llé b a n  
tö ltö tte m  ö s z tö n d íja s k é n t. G y u lá n  
é s  s z ó r v á n y a ib a n  s z o lg á lta m  1 9 8 9 -  
ig. A z ó ta  a  B u d a p e s t-A n g y a lfö ld i 
g y ü le k e z e t le lk é s z e  v a g y o k  K ü lö n  

m e g b íz á s k é n t a  D ia k ó n ia i O s z tá ly  

ü g y v iv ő  le lk é s z i fe la d a tá t  is  e llá to m . 
A  Z s in a tr a , m in t  a  D é li K e r ü le t p ó t 

ta g ja , eg y  n a p r a  k a p ta m  b e h ív á s t. A

lfj. Kendeh György

z s in a ti  m u n k á b a n  a z t lá to m  a  le g 

fo n to s a b b n a k  h o g y  a  k é s z ü lő  -  é s  
m á r  e lk é s z ü lt  -  tö r v é n y e k  e g é sz  eg y
h á z u n k  eg ység é t, k ö z ö s  s z o lg á la tá t  
s e g íts é k  é s  e r ő s íts é k  Ú gy g o n d o lo m , 
h o g y  n e m  le h e t a z  a  cé l, h o g y  m in 
d e n á r o n  v á lto z ta s s u k  m e g  a z t, a m i  

e d d ig  v o lt;  s ő t  a m i j ó  é s  a z  eg y sé g e t 
m u n k á lta , a z t  m e g  k e l l  ta r ta n i a  j ö 
v ő  s z á m á r a  is.

E z é r t  ig y e k s z e m  m u n k á lk o d n i  
s z o lg á la ti te r ü le te im e n  is , é s  h a  ú jra  
b e h ív á s t n y e r e k  a  Z s in a to n  is.

IQ. Kendeh György

Zsinati tagságomat életre szóló 
élménynek és megtiszteltetésnek 
tartom. Az ezzel járó felelőssége
met nem utolsósorban a rendsze
res jelenléttel, felkészüléssel kívá
nom -  önmagámnak is -  tanúsíta
ni. A 3. sz. szakbizottság tagjaként 
eddig kb. 30 napot töltöttem bi
zottsági üléseken.

Hogyan látom a zsinat munká
ját?

Számosán évek óta rengeteg 
időt, szellemi energiát fordítanak 
az új törvény kimunkálására, az 
előkészítő anyagok, javaslatok, ta
nulmányok készítésére, hogy a 
plenáris ülések munkája mind gör
dülékenyebb lehessen. Jelentős a 
száma viszont az olyan zsinati ta
goknak is, akik nagyon sokat van
nak távol, vagy egy-egy ülésszakon 
csak néhány órát töltenek ott. Kér
déses, hogy ezt az esetek egy ré
szében meg lehetne-e kellően in
dokolni? A késői vagy elmaradt le
mondások a póttag behívását is le
hetetlenné teszik. Fájdalmas él
mény és érzés a határozatképte
lenség miatti időveszteség. Nem 
kevésbé fájdalmas ebben a testü
letben a túlérzékenység, sértődés, 
illetve ennek indokolatlan provo- 
kálása. Ez nem egy esetben a zsi
nati tagságról való leköszönést 
eredményezte.

Vannak törekvések, amik érzé

kelhetően személyek, magasabb 
tisztséget viselők oly módon való 
korlátozására irányulnak, ami ide
gen magyar evangélikus hagyomá
nyainktól. Számomra kifejezetten 
örömteli volt a zsinat 2, 26, 36 ará
nyú döntése, ami a püspöki tiszt
ség ciklikussága ellen foglalt állást.

Semmi sem indokolja 1995-ben, 
hogy egyházunk vezetőire úgy te
kintsünk, mint Teli Vilmos Gessler 
kalapjára. A kalapok ugyanis sajá
tunk, amit magunk tettünk a fe
jünkre.

Dr. Nagy János tiszti főorvos, 
a Vasi Egyházmegye zsinati küldötte

t
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ELEVEN VITA A „0”-D IK  VÁLTOZATRÓL Az első  zsinati vita a területi beosztásról

■

Form álódik a „m édiatörvény”
Többen vakmerő vállalkozásnak 

ítélték, hogy a Zsinat egyházi „mé
diatörvény” előkészítésével bízta 
meg a 11. számú, hivatalos nevén 
„Tájékoztatási eszközök” bizottsá
got akkor, amikor a Parlament 
évek óta képtelen tető alá hozni a 
médiatörvényt. Tény, hogy az egy
házi törvényhozás számos ponton 
figyelembe kell, hogy vegye az álla
mi törvényeket, de ugyanakkor 
nem lehet csupán függvénye an
nak. Nekünk akkor is meg kell kez
denünk az egyházi médiaszolgálat 
törvényi kereteinek kiformálását, 
ha még tart a politikai kötélhúzás a 
parlamenti médiatörvény körül.

Az egyházi „médiatörvény” ter
vezete, melynek hivatalos címe: 
„A tömegtájékoztatás eszközei az 
egyház szolgálatában”, a követke
ző bevezető sorokkal közelít a té
mához: tyA Magyarországi Evangéli
kus Egyház a kultúrparancs (IMóz 
1, 28), valamint a missziói parancs 
értelmében, a reformátori örökség 
szellemében felhasználja a korszerű 
technika eszközeit, az írott és elekt
ronikus sajtót szolgálata betöltésé
ben. ”

A törvénytervezet úgynevezett 
„0”-dik változatának előterjeszté
sét követő eleven hozzászólások 
hosszú sora igazolta, hogy ideje 
volt megkezdeni a közös, felelős 
gondolkodást erről a „kényesnek” 
mondott témáról is.

A következőkben szeretnék egy 
kis ízelítőt adni, mely kérdésekhez 
szóltak hozzá a legtöbben, milyen 
irányba kell tovább gondolkozni és 
dolgozni ezen az izgalmas terüle
ten.

A törvénytervezet első fejezete 
az írott sajtó szolgálatát igyekszik 
szabályozni. Ebben körvonalazó
dik egyfajta „hivatalos” evangéli
kus egyházi lap szükségessége. A 
hozzászólók többsége nem kérdő
jelezte meg a törvénytervezet azon 
igényét, miszerint kell egy lap, 
mely „tükrözi a Magyarországi 
Evangélikus Egyház mértékadó ál
láspontját aktuális kérdésekben...” 
Abban viszont már eltértek a véle
mények, Jiogy ez esetleg akár a je
lenlegi „országos evangélikus heti
lap”, az „Evangélikus Elet” is le
hetne. Többen úgy vélték, hogy 
ennek néplapnak kell maradnia. 
Inkább egy külön hivatalos köz
löny indítása lenne szükségszerű, 
ahol helyet kaphatnának egyhá
zunk hivatalos állásfoglalásai, do
kumentumai.

A „0”-dik változat két bizottság 
felállítását tervezi: Sajtó Thnács és

Média Bizottság. Egyik az írott saj
tót, beleértve a könyvkiadást is, 
másik az elektronikus sajtót fel
ügyelné. (Ilyen bizottságok „többé- 
kevésbé” ma is működnek...) Meg
szívlelendő volt az a hozzászólás, 
mely féltette a konkrét munkát a 
sok bizottságtól. Másrészt elhang
zott az is, hogy a médiavilágban is 
szükséges egyfajta szakosodás, 
nem érthet mindenki mindenhez...

Jó volt, hogy hangot kapott az a 
meggyőződés, hogy az egész ügyet 
gyülekezeti szintre is kell bontani. 
Maga a törvénytervezet is foglal
kozik a gyülekezeti médiaszolgálat 
lehetőségével, de lehet, hogy ezt 
még hangsúlyosabban kellene 
nemcsak lehetővé tenni, hanem, 
amennyire ez lehetséges, törvényi 
segítséggel támogatni is. Ennek 
egyik konkrét megnyilvánulása le
hetne olyan országos pályázat ki-

A zsinat egyik legjelentősebb 
kérdése a szabályszerű, sikeres, 
törvényes befejezhetőség. Újra és 
újra számba kell vennünk, hogy 
egyes törvények hatókörének, 
előkészítettségi szintjének növelé
se, a zsinati munka ügyrendjének 
fejlesztése mennyiben veszélyezte
ti az 1997. év első felében szüksé
ges lezárást. A 19. ülésszak szinte 
rendkívüli összehívása erőteljesen 
enyhíti bár a bukás veszélyét, még
is tudatosan kell mérlegelnünk, 
részletesen vizsgálnunk a zsinati 
időtartam biztos betartásának fel
tételeit.

A mögöttünk levő négy év mun- 
kaüteme, teljesítményi jellegrajza 
s az elvégzett törvényalkotás eddi
gi teljesítménye azt mutatja, hogy 
nagyon valószínű a befejezés sike
re. A zsinati tagságról, póttagság
ról való lemondások következmé
nye azonban nagyon veszélyes le
het.

Vannak természetesen nagyon 
következetes, jól megfontolt le
mondások. Néha -  különösen ha
talmas zsinati teljesítmény után -  
ezek jól megérthetők. Gyakran 
zsinati szempontból pontosan nem 
is értelmezhetőek, mégis mutatják 
azt a váratlan igényes színvonalat, 
amit egyházunkban „a zsinati ese
mény” képvisel. Értékes példája 
ezeknek dr. Hafenscher Károfynak, 
a Pesti Egyházmegye egyik lelkészi 
küldöttének, a Teológiai Bizottság 
elnökének lemondó levele.

írása, melyen a helyi médiaszolgá
lathoz (gyülekezeti lapok stb.) le
hetne anyagi támogatást igényelni.

Elhangzottak olyan ötletek is, 
melyek talán most még álomnak 
tűnnek, de lehet, hogy holnapra 
már megvalósítható tervekké vál
nak. Ilyen egy önálló evangélikus 
/kiadó és nyomda felállítása, evan- 
' gélikus antikvárium megnyitása stb.

Végül nem egyfajta „kötelező 
udvariasság” íratja le velem a ké
rést: hálásak lennénk, ha minél 
több Olvasónk, aki maga is „fo
gyasztója” egyházunk médiaszol
gálatának, őszintén leírná elvárá
sait, ötleteit, javaslatait, hogy 
olyan médiatörvény születhessék, 
mely valóban segíti egyházunk, 
gyülekezeteink szolgálatát ebben a 
nem kis felelősséggel járó munká
ban.

„Elnök Ur, Tisztelt Zsinat! -  Meg
köszönve a Zsinat, a Zsinat elnök
sége és a 2. sz. Teológiai Bizottság 
eddigi bizalmát, tisztelettel lemon
dok a 2. sz. Teológiai Bizottság el
nökségéről, tagságáról, valamint a 
zsinati tagságomról -  a mai nappal.

Indokaim: 1. Teológiai súlyom a 
Magyarországi Evangélikus Egyház
ban már alig mérhető felekezetközi 
és nemzetközi méretekhez hasonlít
va. -  Nálunk előfordulhat, hogy is
mételt levelezés után a Lelkipásztor
ban publikált Nyílt levelemre (Miért 
nem tanítok a Teológián -  1995. ja 
nuár) válaszra sem méltatnak. -  
Nyilvánvalóan útjaink elváltak, s ez 
ebben a keretben (a zsinatra gondo
lok) többféle nehézséget jelent szá
momra a Teológiai Bizottság elnö
keként.

2. A  Zsinatról úgy érzem, már 
nem az, ami négy évvel ezelőtt volt 
(nem rosszabb, nem jobb = más). 
Idegennek érzem magam. Gyakran 
nincs antennám mások adásának 
vételére. Időben is mást vártam, azt 
hittem, 2-4 év elegendő lesz befeje
zéséhez. Ma is 2002-í említettek pl. 
Nem vagyok jövőbe látó. Frenkl fel
ügyelő úr Lelkipásztorban megjelent 
cikke (Lp. 1995. június) és Sólyom 
felügyelő úr már január 5-én írt leve
le mélyen elgondolkoztatott, ők is 
érzik a zsinat más voltát, de ezt job
ban tolerálják -  úgy látszik -  mint 
én. Idegenként pedig nem szabad 
ebben a fontos folyamatban jelen 
lenni.

A mostani ülésszakon jutott el a 
zsinat odáig, hogy sor kerülhetett 
a Magyarországi Evangélikus Egy
ház területi beosztásának első vitá
jára. Tálán maga a szóhasználat is 
magyarázatra szorul, hiszen a zsi
nati tagok sem pontosan ugyanazt 
értik alatta. Többen azt várták, 
amikor a napirendben felfedezték 
a témát, hogy arról lesz szó, változ
zon-e az egyházkerületek száma, s 
ha igen, milyen legyen azok terüle
ti elrendezése. A három előter
jesztő: dr. Valentinyi Károly, Koczor 
Zoltán és e sorok írója azonban 
más megközelítéssel vezette be a 
vitát. Abban egyetértettek, hogy a 
területi beosztás tárgyalását az 
egyházközségeknél kell kezdeni. 
Ennek első lépése pedig az, hogy -  
amennyire lehet -  világos képet 
kell kapnunk az egyházközségek 
lélekszámáról, anyagi erejéről, és 
az ott végzendő egyházi szolgálat
ról. Az ebben való pontos tájéko
zódást szolgálta az a felmérés, 
melyben minden egyházközségről 
olyan adatokat gyűjtöttünk össze, 
amiből kirajzolódhat egy kép a lel
ki és anyagi erőről, a lelkészek le-

3. Ehhez kapcsolódik a legfonto
sabb indokom -  erkölcstelennek ér
zem, hogy a jövőt illetően pL struktú
rakérdésekben valamit is mondjak. 
Hiszen a következő nemzedék él 
majd abban a területi, személyi, 
anyagi struktúrában. 69 éves vagyok. 
Nem érzem becsületesnek, hogy hu
szonéveseknek én jelöljem ki az utat. 
Úgy érzem, a Zsinati Hitvallás meg
alkotásával és teológiai megjegyzé
sekkel eddig aktívabban és haszno
sabban tudtam jelen lenni, mint az 
előttünk lévő megoldandó kérdések 
bármelyikével kapcsolatban.

(Lemondásom tehát nem függ 
össze a ma délelőtti szóváltással, hi
szen ifj. Bencze Imre szava: „Nem 
kellett volna mondani ezt” -  nem 
engem, hanem a levezető elnököt 
dezavuálta, hiszen ő  nem vonta meg 
tőlem a szót. A  zsinati atya vélemé
nyét tiszteletben tartom, de nekem 
lehet más véleményem az aláírt él
kötelezés, fogadalom, eskü stb. dol
gában.)

Javaslatom: 1. -  valamelyik egye
temi tanár urat -  a Hittudományi 
Egyetem Teológiai Fakultásáról -  
kérjék meg a Teológiai Bizottság ve
zetésére, lehetőleg 70 év alatt, de ezt 
nem én szabom meg.

2. Zsinati tagnak helyettem Szir
mai Zoltán esperest kell behívni, aki 
póttag és egy külföldi tartózkodá
som alatt már helyettesített. -  Ez te
hát problémamentes.

Tisztelettel kérem bejelentésem 
tudomásulvételét. ”

Gáncs Péter

A zsinat befejezhetőségének reménye

terheltségéről, odáig menően, 
hogy a több településre kiterjedő 
egyházközségekben a hívek szá
mának, az anyagi áldozatkészség
nek és a szolgálatok számának a 
megoszlása is látszódjék az egyes 
részek között. A felmérés adatai
nak pontosítása most történik 
majd meg, s ezek felhasználásával 
lehet azután nekilátni az esetleges 
területi változtatásoknak.

A három előterjesztő -  egymás
sal is vitatkozva -  az egyházközsé
gekkel kapcsolatos rendezésnek 
különböző megközelítését javasol
ta. Elsőként Sólyom Jenő arra hív
ta föl a figyelmet, hogy a lelkészhi
ány miatt jelenleg a gyülekezetek 
több mint egyharmadában nincs 
megválasztott lelkésszel betöltve a 
gyülekezeti lelkészi állás. Ezen a 
téren csak lassú javulás várható. 
Egy másik ok, ami miatt a jelenle
gi, történelmileg kialakult egyház- 
községi beosztáson módosításokat 
kellene végrehajtani, az, hogy óri
ási különbségek vannak egyház- 
községek között. Az átlagos lélek- 
szám ezer körül lehet, de van több 
olyan gyülekezetünk, ahol a százat

A lemondások jelentős része 
azonban csak a fáradságot, a tag
sággal együtt járó, vitathatatlanul 
felelős, aktív munka terheinek vál
lalhatatlanságát mutatja. Ugyan
akkor a jó utánpótlás, a súlyos fel
adatok jó megoldása hallatlanul 
nehéz. Bármennyire jól művelt 
együttes a zsinati közösség, a sok 
pótlás minőségileg rontja a színvo
nalat.

A zsinat másik nagy kérdése a 
hátralévő feladatok felelős üteme
zése. Már szinte pontosan látható 
a meghozandó törvények egy ré
szének megnyugtató megoldható
sága. A folyamatban lévő egyházi 
törvényhozás törvénye, az egyház 
kapcsolatairól szóló törvények 
részletes vita előtt vannak. Az 
egyházi építészet, műemlékek, a 
hírközlés, az egyházzene kérdése
it rövid törvények oldják meg. 
Már előkészített helyzetben van 
az egyház gazdasági kérdéseivel 
foglalkozó, várhatóan nagy vitát 
kiváltó gazdasági törvény. Belát
hatatlan az időigénye azonban az 
országos egyház tárgyalásával 
együtt járó egyházmegyei rend
szer s az egyházkerületek kialakí
tásának.

Eljött az ideje a már döntő rész
ben hatályba is léptetett új törvé
nyek összehangolásának is. A vég
ső összedolgozás nagy erőfeszítése 
is igényli a jövő évi részletmunka 
lezárását.

„Krisztus Urunk, segíts meg!”

Dr. Koczor Miklós

sem éri el, míg máshol több ezer, 
egyes helyeken tízezer fölötti 
evangélikus tartozik egy egyház- 
községhez. A lelkészi szolgálat ter
hei sem azonosak. Van lelkész, 
akinek vasárnaponként csak egy
szer kell prédikálnia, más pedig 
minden vasárnap három-négy fa
luban is tart istentiszteletet. Van
nak anyagilag önellátó gyülekeze
teink, de több olyan is, ahol önma
gukban egy tisztességes lelkészi fi
zetést sem tudnának összegyűj
teni.

Ezért azt javasolta, hogy annyi 
egyházközséget kellene kialakíta
ni az elkövetkező mintegy tíz évre, 
hogy azokban -  a várhatóan szol
gálatba lépő lelkészeket is figye
lembe véve -  legkésőbb tíz éven 
belül biztosítani lehessen az önál
ló lelkészi szolgálatot. A lelkészi 
létszám növekedésével majd újra 
lehet később gondolni a beosztást, 
de ne legyen olyan, egyházjogilag 
önálló egyházközség, melynek re
ménye sincs, hogy belátható időn 
belül lelkészt kap. Ehhez olyan 
„arányosítást” kellene elvégezni, 
hogy a lélekszám és a lelkészek 
szolgálati leterheltségének figye
lembevételével kialakított 
200-220 egyházközség fedje le az 
ország eggsz területét. Ezzel 
együtt a gyülekezeteknek nagyobb 
mértékben kellene hordozniok 
egymás anyagi terheit. Ne az álla
mi támogatástól várjuk a gyen
gébb gyülekezetek anyagi gondjai
nak megoldását, hanem az „ará
nyosítás” a gyülekezeti tagok 
egyenletesebb anyagi tehervállalá
sában is valósuljon meg.

Dr. Valentinyi Károly azt hang
súlyozta, hogy csak az egészen ki
csi, 120 léleknél kisebb gyülekeze
teknél kellene összevonást végez
ni, az ennél nagyobbakhoz nem 
kellene nyúlni, azok életképessé 
tehetők. A nagy gyülekezetek csak 
korlátozott mértékben tudják tá
mogatni anyagilag a kisebbeket. 
Az állami költségvetésből kapott 
egyházi támogatásból kell az utób
biakat fenntartani.

Koczor Zoltán főképp arról 
szólt, hogy a gyülekezetek autonó
miája miatt a zsinatnak nem fel
adata a területi rendezés ott, ahol 
kis, de életképes gyülekezetek 
vannak. A missziói egyházközség 
mintájára missziói egyházmegyét 
is létre lehetne hozni.

A hozzászólók között volt 
olyan, aki zsinati döntést vagy leg
alábbis ajánlást várt volna az egy
házközségek területi beosztásá
nak elveiről, míg mások határo
zottan ellenezték, hogy a zsinat 
ezzel a kérdéssel foglalkozzon. 
Csak az egyházmegyék és egyház- 
kerületek kérdése legyen zsinati 
téma. Végül döntés nem született, 
a vita végére a zsinat határozat- 
képtelenné vált. Abban azonban 
nem volt kétség, hogy be kell fe
jezni az egyházközségi felmérések 
pontosítását, mert az így nyert 
adatok fontosak a következő lé
péshez, az egyházmegyék terüle
tének meghatározásához.

Dr. Sólyom Jenő

Zsinati hangulatokmóció és ráció. Érzelmek és érvek Mikor melyik 
határozza meg döntéseinket? Nehéz megmondani. 

I így van ez a Zsinaton is. Veszély ez vagy realitás, egysze- 
I rűen része ember m ivoltunknak vagy súlyos bizonyta- 
V lansági tényező? Ki tudja. Mindenesetre az egyházkerü- 
f letek szervezetéről folytatott vita nem szűkölködött nagy 

érzelmekben, ellentétes hangulatokban -  sőt döntések
ben -  és persze, ha elvétve is, de érvek is elhangzottak

A  történet még júniusban kezdődött. A kkor a Zsinat 
részletes vitában, ahogy ez rendjén van, paragrafusról 
paragrafusra megvitatta és elfogadta az egyházkerület 
szervezetéről intézkedő törvényi fejezetet. Nem kötelező, 
de lehetséges ilyenkor is -  teljes törvény elfogadásakor 
kötelező -  név szerinti szavazást elrendelni. Ily módon -  
és ezt a gyakorlatot követte eddig a Zsinat az egyház 
szervezetét tárgyalva -  fejezetről fejezetre történik a teljes 
törvény elfogadása. így emelkedett már törvényerőre az 
egyházközségről és az egyházmegyéről szóló fejezet. Eh
hez a név szerinti szavazáskor minősített, kétharmados 
többség szükséges.

Nos, júniusban az egyházkerület szervezete nem kap
ta meg a szükséges többséget. Még az egyszerűt sem. A z 
„igen ” szavazatok száma éppen megegyezett a „nem ” és 
a „tartózkodom”szavazatok összegével.

Nem volt nehéz kitalálni, m i lehetett e furcsa jelenség 
hátterében. Két kérdésben is polarizálódtak ugyanis a vé
lemények. Először magában az egyházkerületi szervezet 
kiépítettségében. Többen úgy vélték ugyanis, hogy bár a 
Zsinat korábban állást foglalt a négyszintű egyházszerve- 

, zet mellett, ennek nem kizárólagos értelmezése, hogy min - 
den szintet teljesen ki kell építeni. Sőt. Ha az egyházme
gyék önállósága nő, másrészt az intézmények csaknem ki
zárólag az országos egyházhoz tartoznak, akkor -  jelentős 
történelmi múltjuk ellenére -  az egyházkerületek igazgatá
si funkciója szükségszerűen csökken. Nem kell minden 
bizottság felelős, presbitérium, közgyűlés, hanem elég az 
elnökség munkáját segítő testület, kijelölt hatáskörrel Ez 
a vélemény csaknem elérte a többséget. Hatására a teljes

kiépítettséget célzó eredeti javaslat sem kapott viszont 
többséget. A  pillanatnyi zavarban kiderült, hogy az érvé
nyes ügyrend szerint, ha a módosítás nem kap többséget, 
akkor automatikusan az eredeti szöveg lép életbe, erről 
külön nem szükséges szavazni. Ennek az a logikája, hogy 
a kiérlelt bizottsági javaslattól természetesen el lehet térni, 
de ha a módosítás nem kap többséget, akkor érvényesül 
az eredeti elképzelés. Hiszen ezt a Zsinat általános vitája 
alapján dolgozták Iá. -  Eddig nem volt ezzel a szabállyal 
konfliktus, segítette, gyorsította a zsinati munkát.

Súlyosbította a helyzetet a püspöki szolgálat időtarta
ma körül kialakult vita. A z eredeti javaslat hatéves cik
lusra választotta volna mega püspököket, az újraválasz
tás lehetőségével. A  módosító javaslatok egyike sem ka
pott többséget. Tehát nem az az elképzelés, hogy a nyug
díjkorhatárig legyen érvényes a választás, tehát ne legyen 
újraválasztási kötelezettség sem a különböző időtarta
mú ciklusokra - 8  év, 10 év -  vonatkozó javaslatok így 
viszont jogerőre emelkedett, szavazás nélkül a hatéves 
ciklus, pedig a vitából kiderült, hogy feltehetőleg ennek 
sincs többsége.

Annyi haszna volt az ügynek hogy a Zsinat most ok
tóberben módosított az ügyrenden. Többek között úgy 
határozva, ha egy módosító indítvány eléri a 40 százalé
kot, akkor az alapjavaslatról is szavazni kell, és csak 
többségi döntéssel emelkedhet törvényerőre.

A  hármas számú bizottság így abba a helyzetbe került, 
hogy az októberi ülésszakon új javaslatot kellett előter
jeszteniük a patthelyzet megoldására.

Felfogásuk szerint a Zsinat elsősorban a püspöki szol
gálat időtartama körüli bonyodalom miatt nem fogadta 
el a teljes törvényi fejezetet. Miután a júniusi ülésen csak 
24 szavazatot kapott a nyugdíjkorhatárig terjedő megvá
lasztás, most a hat évet módosító javaslatként a 12 év 
plusz újraválaszthatóság indítványt terjesztették elő. 
Többen azonban javasolták hogy a Zsinat újra mérle

gelje a nyugdíjkorhatárig lehetséges szolgálatot, miután 
a negatív szavazás újra kiindulási helyzetet teremtett. 
Felerősödött ez a vélekedés dr. Harmati Béla szubjektív 
elemeket is tartalmazó érvelése után, melyben nem tar
totta helyesnek a ciklusok illetve az újraválasztás beve
zetését, bármilyen időtartamú ciklussal. Élve az ügyrend 
adta lehetőséggel, többen titkos szavazást kértek mely
nek eredményeként 36 zsinati tag a nyugdíjkorhatárig 
tartó választás mellett, 26-an valamilyen időtartamú 
ciklus mellett szavaztak ketten tartózkodtak

Ezek után nem került sor újabb név szerinti szavazás
ra. Egyrészt, mert többen szorgalmazták a másik említett 
téma, a kiépítettség újbóli megvitatását, másrészt mert 
feltehető volt, hogy ismét nem születik meg a kétharma
dos többség csak most a másik tábor utasítja el a kiala
kult helyzetet.

Többen meglepődtek a titkos szavazás eredményén. 
Hiszen, ha mások is voltak jelen, m int júniusban, akkor 
csak 24-en szavaztak arra, amire most 36-an. Ez egy
részt a hangulati elemek szerepét húzza alá, másrészt ar
ra mutat, lehetnek akiket nemcsak vagy nem is elsősor
ban a vezetők hanem a társak jelenléte zavar a nyílt sza
vazáskor. Azaz reformgúnyájuk alatt konzervatív szív 
dobog. Persze abban is reménykedhetünk hogy az egy
házban kissé más tartalmat kapnak a politikai életből 
átvett fogalm ak és főként nagyobb a tolerancia, kiseb
bek az indulatok jobban hajiunk akár véleményünk 
megváltoztatására is. És főként tudjuk hogy a törvények 
-  bár nagyon fontosak -  csak keretet adnak A  püspöki 
szolgálatnak sem a terjedelem, hanem a tartalom, a 
színvonal a meghatározó eleme. A  ciklikussággal szem
ben a visszahívhatóság is jelenthet garanciát az esetleges 
gondok megelőzésére, megoldására.

A  téma még nem zárult le. Nemcsak a minősített 
többség illetve a név szerinti szavazás hiánya miatt, ha
nem mert az is kiderült, hogy némileg abszurd helyzet

alakult ki az egyházkerületi elnökség mandátuma körül. 
Míg a püspök esetében, a jelen helyzet szerint, lényegé
ben nincs korlátozás, a felügyelő megválasztása hat évre 
szól. Ezt korábban senki nem kifogásolta. A z viszont 
nyilvánvaló, hogy a paritás bármilyen értelmezése, a 
püspöki szolgálat bármilyen sajátossága nem engedi 
meg ezt a discrepantiát. A  feloldás, illetve a jó  megoldás 
megtalálása további bizottsági munkát, illetve egyezteté
seket igényel. Reményeink szerint érvekkel.

Volt viszont egy nyílt színi taps is ezen az ülésszakon, 
ami egyébként legfeljebb törvények elfogadásakor szoká
sos. Fatalin Helga lelkésznőt tapsolta meg a Zsinat, aki 
hitet tett amellett, hogy a gondjaira bízott gyülekezetét 
engedtessék meg neki helyettes lelkészként ugyanolyan 
szeretettel, felelősséggel és munkakedvvel szolgálni, mint 
parókusként az anyagyülekezetben. Egyben -  többekkel 
■együtt -  állást foglalt a kis, önálló, pásztor nélkül ma
radt, de eleven gyülekezetek erőszakolt másikhoz csato
lása, összevonása ellen.

Igen, a Zsinat megkezdte a területi rendezésről szóló 
vitát, az alapoknál, az egyházközségeknél. Volt, aki sík- 
raszállt amellett, hogy azért ne abszolutizáljuk, ne tart
suk szentségnek az egyházközségek önállóságát minden 
ésszerű változtatással szemben. A  megoldás, a többség 
szerint, az egyházmegyéknél van. A  Zsinat legfeljebb 
ajánlásokat tegyen az egyházmegyéknek, de közvetlenül 
ne változtasson meg gyülekezeti határokat, ne vonjon 
össze, vagy válasszon szét egyházközségeket. A  Zsinat az 
egyházmegyékről, egyházkerületekről döntsön. Ez mára 
további ülésszak nem könnyű feladata lesz.

Végül a hangulatokhoz tartozik, hogy több mint har
minc zsinati tag kérésére november 3-4-én rendkívüli 
zsinati ülésszak lesz. A  javaslatot a júniusi utolsó nap 
határozatképtelensége váltotta ki. Reméljük, a novem
beri jelenlét és a szükséges bravúros előkészítés -  mind
erre három hét áll rendelkezésre -  visszaigazolja a mé
lyen etikus javaslatot.

Dr. Frenkl Róbert
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A zsinat ism ét javította m űködési rendjét A vasárnapi istentisztelet igehirdetése
Az október 18. ülésszak be

fejezte a „Zsinati Tknácskozási 
és Ügyrend” javítására benyúj
tott indítványok vitáját, és mó
dosításokat fogadott el. A vita 
a júniusi 17. ülésszakon kezdő
dött, de akkor -  anyagtorlódás 
miatt -  nem sikerült lezárni.

Mint ismeretes, a zsinat ma
ga határozza meg ügyrendjét. 
Ezt a feladatot a zsinat mind
járt két első ülésszakán (1991- 
ben) teljesítette. A szövegja
vaslatot, amely az 1934-37-es 
zsinat ügyrendjére támaszko
dott, akkor az előkészítő bi
zottság nyújtotta be. Azóta a 
zsinat az igényeknek megfele
lően már kétszer módosította 
ügyrendjét.

A mostani módosítás kiindu
lása d r. S ó ly o m  J e n ő  írásos in
dítványa volt, amelyet az ügy
rendi bizottság még ez év feb
ruárban tárgyalt és készített 
elő. A javaslat a zsinati tagok 
„otthoni” tanulmányozó és ja
vaslatszövegező munkáját, to
vábbá a bizottságok törvényja
vaslat-kidolgozó munkáját kí
vánta erősíteni oly módon, 
hogy a plenáris ülés csak a vita 
és a szavazás helye legyen, és 
az érdemi fogalmazás teljes 
egészében az ülést megelőzően 
történjék meg. Mindezt a zsi
nati munka meggyorsítása és a 
törvénykészítési munka minő
ségének javítása érdekében. A 
zsinat a javaslatot módosított 
formában fogadta el.

A júniusi ülésen további ja
vaslatok érkeztek, többek kö
zött d r. F r e n k l  R ó b e r t tó l , aki egy 
konkrét szavazási eredmény 
problémát okozó értékelése

A júniusi zsinati ülésszak 
után két zsinati tag mondott 
le és vonult vissza a törvény
hozó munkától. Egyikőjük 
dr Hafenscher Károly, aki 
nemcsak zsinati tagként, ha
nem a 2. sz. Bizottság, a 
Teológiai Bizottság elnöke
ként is munkálkodott. Visz- 
szavonulásával érzékeny 
veszteség érte zsinatunkat. 
A másik lemondott zsinati 
tag Jankovits Béla, aki a 
Győr-Soproni egyházmegye 
választott küldötteként vé
gezte törvényalkotó munká
ját. A közelmúltban espe
ressé választották, ennek 
következményeként idő
hiányra hivatkozva vált meg 
mandátumától. Négy év fe
lelősségteljes munkával a 
hátuk mögött arra kértük 
mindkettőjüket, hogy mond
ják el szubjektív véleményü
ket arról, miként élték át ezt 
a közös munkával eltöltött 
időszakot, milyen benyomá
sok és élmények maradtak 
meg emlékükben.

Dr. Hafenscher Károly: 
Alapvetésként szeretném 
leszögezni, hogy nagyon sze
retem egyházunkat. Egész 
életemet és családomat egy
házam szolgálatába állítot
tam. Megbecsültem és to
vábbra is fontosnak tartom 
mostani zsinatunk munká
ját. Meg kell vallanom, hogy 
sokat tanultam az elmúlt 
négy évben idősektől, fiata
loktól, lelkészektől és nem 
lelkészektől egyaránt. Külö
nösen öröm volt számomra, 
hogy a zsinat jogászai egy 
egészen „más nyelvre” is

után a szavazási rend finomítá
sára tett javaslatot.

Az újonnan módosított ügy
rend részletesen szabályozza 
az általános vita és különös
képpen a részletes vita előké
szítését és lefolytatását, továb
bá az ezekhez üleszkedő bi
zottsági munkát. Fejleszti a ha
tározathozatal (a szavazás) 
rendjét. Pontosítja a zsinati 
munka vezetésének felelőssé
gét, az elnökség és a bizottsá
gok ebből folyó tennivalóit.

A zsinat immár négyéves ta
pasztalata szerint egy törvény- 
szöveg tartalmát több szem
pontból mérlegelni, a szöveg 
mondatait találóan, tömören 
és világosan megfogalmazni, a 
törvényeket célszerűen szer
keszteni, egyszóval a törvényal
kotás szellemi munkáját elvé
gezni bizottsági körben lehet. 
Ha rossz a bizottsági munka, 
rosszak a szövegek, a plénum- 
nak kevés az esélye arra, hogy 
jó döntést hozzon. A plenáris 
ülésen ki lehet ugyan javítani 
egy-egy hibát, de nem lehet a 
siker reményével a törvény 
egészét újrafogalmazni, átszer
keszteni.

Ez a megvilágítás nem kí
vánja csökkenteni az egyes zsi
nati tagoknak a törvényalko
tásért viselt felelősségét. Sőt e 
gondolatmenet alapján meg le
het jelölni annak ésszerű mód
ját, ahogyan a tagoknak mű
ködniük kell ebben a felelős
ségben.

[1] Minden egyes zsinati tag 
-  tanulmányozva a megküldött 
anyagokat -  megteszi írásos ja
vaslatait a vitában tárgyalandó

megtanítottak, olyanra, 
amihez korábban nem szok
hattam hozzá. Mindig be
csültem a tanulási fegyel
met. Lassan megértettük, 
hogy tárgyalni csak kultúrált 
stílusban és formában lehet. 
Ez a kultúrált vitastílus nem 
mindig volt jellemző egyhá
zunkra. Az angolszász de
mokrácia parlamentáris for
mái tiszteletre méltóak és 
bizonyos mértékig használ
hatóak egyházi testületek
ben is. Fenntartva ugyan a 
keresztyén látást, hogy hit
beli igazságokat nem szava
zatszám dönt el, Jézus a 
nagy perben egyedül ma
radt, mégis neki volt igaza. 
Sőt, ő volt, az igazság. Senki 
sem jogosult önmagát hozzá 
hasonlítani, de mint szélső 
esetet meg kell említeni. A 
Teológiai Bizottság munká
jában is szívesen vállaltam 
feladatot. A Zsinati Hitval
lás megfogalmazása különö
sen érdekes kihívás volt.

Most már kívülálló va
gyok, de továbbra is az egy
házban élek, ezért ajánlás
ként hadd kérjem, hogy a 
zsinati tagok egymást job
ban becsüljék meg és mindig 
összegyházi érdekekre te
kintsenek. Véleményem 
szerint erősíteni kellene a 
lelkészi kar képviseletét, 
mert az elnökségben két fel
sőoktatási intézményben ér
dekelt rektor ül. Kívánom, 
hogy a zsinat mielőbb befe
jezze munkáját. Gyümöl
cseiből egyházunk már a kö
zeljövőben élni tudjon. Jó 
reménységgel várom a teo-

szövegekre. (Javaslatait a bi
zottság szerkesztő munkája 
után fogja viszontlátni). [2] Ő 
maga is részt vesz valamelyik 
bizottság munkájában -  kéré
sére bármelyik bizottsági ülés
re meghívják -  és így a szöveg 
érlelésében, kialakításában is 
közrehat. [3] A plenáris ülés vi
tájában segít megvilágítani a 
döntés fontos szempontjait, 
majd [4] szavazatával hozzájá
rul a jó törvényszöveg elfoga
dásához.

A kedves olvasó talán azt 
kérdi: „miért is kell nekem 
megismerkednem a zsinat bel
ső működési rendjének részle
teivel?” Válaszom: ismereteim 
szerint -  a Teológiai Akadémia 
kivételével -  egyetlen egyházi 
szervezet sem rendelkezik 
olyan, saját tapasztalatai alap
ján kiérlelt működési szabály
zattal, mint éppen a zsinat. Az 
a tapasztalatom, hogy ha azo
nos személyek két olyan testü
letben működnek, amelyek kö
zül az egyik szabályozott rend
ben, a másik csak egy hallgató
lagosan elfogadott (elszenve
dett?) szokásrend szerint mű
ködik, nagy különbség adódik 
a tagoknak a közösségi dönté
sekben való eredményes közre
működésében, természetesen a 
rendezett testület javára. Pró
báljuk meg tehát rendezni és 
rögzíteni azon egyházi önkor
mányzati testület működési 
szabályait, amelynek tagjai va
gyunk. Mintául -  segítségként 
-  a zsinati ügyrend minden 
egyháztagnak rendelkezésére 
áll, aki kéri.

lógiailag már megalapozott 
munkát struktúrális vonat
kozásban is. Urunk áldását, 
vezetését kívánom a Magyar 
Evangélikus Egyháznak.

Jankovits Béla: Csupán 
néhány gondolatban szeret
ném a bennem kavargó ér
zéseket megfogalmazni. 
Legfontosabb hatása rám a 
zsinatnak ott jelentkezett, 
hogy növekedtem toleranci
ában. Gondolom, így van 
ezzel más is. A zsinati mun
ka indulásakor talán túlzot
tan is egymásnak feszültek 
indulatok. Később ez a han
gulat lecsillapodott és lassan 
egymás véleményére is oda 
tudtunk figyelni. Kezdetben 
magamnak is más elképze
lései voltak, amikből enged
nem kellett. Rákényszerül
tünk kompromisszumokra. 
Ezzel nem lettünk kisebbek, 
mert egyházunk érdekében 
hoztuk ezeket a kompro
misszumokat.

A másik dolog, amiért há
lás vagyok az elmúlt négy 
évért az, hogy értékes em
beri kapcsolatokat tudtam 
ez idő alatt kialakítani. A 
folyosói beszélgetések nem 
csak egymás meggyőzésére 
voltak alkalmasak, hanem új 
baráti kapcsolatok megszü
letésére is. Mindent egybe
vetve hálás vagyok, Isten
nek, hogy ezt az időszakot a 
zsinati munkában eltölthet- 
tem. Hiszem, hogy az elvég
zett munka nem volt hiába
való, eredménye egyházunk 
életében jelentkezni fog.

Kiss Miklós

Testvéreim a Jézus Krisztus
ban!

Az elmúlt héten egyik líceu
mi fakultáción előkerült az 
idén érettségiző diákok, hitta- 
nosaim között a család, a kö
zösség, a hivatás kérdése, té
mája. Hangot kapott az a véle
mény, hogy a közösségi életet 
minden időben és korban 
ugyanaz a tényező határozza 
meg, hogy szét ne hulljon: a 
szeretet. Ezt mindenki -  hang
zott egy vélemény -  el tudja fo
gadni, ha a második kőtáblán 
álló hét parancsolatot olvassa. 
De milyen jó, hogy Mózes nem 
hagyta ott a Sínai-hegyen az el
ső kőtáblát. Elhívatásunkhoz 
méltóan, szeretetben (a mai 
vasárnap témája) járni csak úgy 
tudunk, ha Istent mindennél 
jobban féljük, szeretjük, és 
Őbenne bízunk. Nem véletlen, 
hogy Luther mindegyik paran
csolat magyarázatát így kezdte: 
I s t e n t  f é l n ü n k  é s  s z e r e t n ü n k  

k e l l . . . Pál erőteljesen aláhúzza, 
hogy a közösségekben, a ke
resztyén családban nem elég a 
humánum, mely képes emberi 
melegségre a fagyasztó közöm
bösség világában -  hanem el 
kell jutnunk a szeretet örök, ki
apadhatatlan forrásához, az 
agapét árasztó ÚRhoz. Igénk 
szinte minden mondatában kü
lönféle formában előkerül az 
ÚR Jézus neve. Ezért, amikor 
a közösségi életben szolgálunk, 
nem feledkezhetünk meg 
Őróla.

Szolgálat 
a közösségekben!

A z  Ú R B A N  tö r té n h e t . Más 
kifejezéssel ez azt jelenti, hogy 
testében, az egyházban. Hitve
sek, szülők, gyermekek, veze
tők és beosztottak a Krisztus 
egyházában ennek az egy test
nek a tagjai. Ő az ÚR, mi pedig 
testének tagjaiként egyenlők 
vagyunk, vagyis egymásnak 
testvérei. Ezért mondhatta 
Reményik: „Testvér, testvé
rem, ez a legszebb szó a vilá
gon”, mert nemcsak szép 
„csengése” van e szónak, ha
nem „aranyfedezete”: az ÚR 
Jézus testvérünkké lett.

Pál az Ú r b a n  h í v ő k r ő l  beszél, 
ami azt jelenti, hogy mindnyá
junkat összekapcsol a Krisztus
ban gyökerező hit. Ez határoz
za meg az egymáshoz való vi
szonyunkat a gyülekezet nagy 
családjában, a vér szerintiek ki
sebb családjában, a társada
lomban, a hivatás és munka 
mezején.

Itt kell m i n d e n t  a z  Ú r  J é z u s  

n e v é b e n  tenni. Ez jelenti, hogy 
a hétköznapi ún. kis kötelessé
geinket is a legmagasabb né
zőpontból tesszük az Úr nevé
ben. Az Úr neve nemcsak 
mindenekfelett való név, nem
csak felirat egy füzet elején, 
nemcsak egy sóhaj a nehéz 
munka kezdetén, hanem neve 
élő és ható, és akik Őt Úrnak 
vallják, személyes Uruknak és 
Megváltójuknak, vagyis az Úr
ban élnek, azok egy család tag-

Kol 3 ,17-4 ,1

jai a zsinat mindegyik ülésén, 
itt ebben a templomban, a fa
sori gyülekezetben, mely ne
kem is templomom és gyüle
kezetem volt, amikor az ötve
nes években Sopronból teoló
gusként a fasori gimnázium 
épületében kaptunk átmeneti
leg helyet előadások hallgatá
sára.

Akik a Krisztusban megje
lent szeretetből élnek, azok 
össze is forrnak, mint egy csa
lád tagjai. Tudják egymásért 
nemcsak verejtéküket, nem
csak könnyüket, hanem vérü
ket is ontani. Ma inkább ez a 
hangsúlyos: nem meghalni, ha
nem élni egymásért! Olyan rit
kán tesszük: egymás könnyét 
törölni, verejtékét szárítani és 
véres sebeket kötözni. Aki ezt 
az Úr Jézus nevében teszi, nem 
nyújtja be a számlát utólag 
sem, mert hálából fakad!

Az Ú R N A K  való  
szo lgálat ez!

a )  Keressük azt, ami k e d v e s  

a z  Ú r n a k , vagyis nem dolgo
zunk látszatra, gyors mennyisé
gi munkával minél többet. Ma 
szorongató a munkák és szol
gálatok nagy mennyisége. 
Ilyenkor mindnyájunkat fenye
get a felületesség, az idő meg
kurtítása, az időhiány m iatti' 
készületlenség. Ne feledjük 
azonban, hogy itt Pál azt neve
zi olyan tettnek, amely „kedves 
az Úrnak”, amikor a gyerme
kek engedelmeskednek szüle
iknek. Ha Luther magyarázatát 
komolyan vesszük, akkor itt ar
ról van szó, hogy „ s z ü l e i n k e t  é s  

e lö l já r ó in k a t  m e g  n e  v e s s ü k  é s  

m e g  n e  h a r a g í ts u k ,  h a n e m  t i s z 

t e l j ü k ,  b e c s ü l j ü k  é s  s z e r e s s ü k  

ő k e t ,  n e k i k  s z o l g á l j u n k  é s  e n g e 

d e l m e s k e d j ü n k .” Mint az Úr
nak, mert ők az Ő helyettesei. 
De az is bizonyos, hogy ők is Is
tennek tartoznak engedelmes
séggel, nem imádtathatják ma
gukat, nem lehetnek zsarno
kok, mert ugyancsak Istennek 
tartoznak felelősséggel. „Ne 
ingereljétek gyermekeiteket”, 
vagyis túlzó szigorúsággal ne 
akarjatok sztárokat nevelni sa
ját dicsőségetekre.

Valaki felvetette ezzel kap
csolatban a súlypont kérdését a 
mai időnkre vonatkoztatva. 
Azt mondta, hogy ma nemcsak 
arra kell vigyázni: „el ne ve
gyük a gyermekek kedvét” a 
túlzott szigorúsággal, hanem 
gátat kell vetni „kedvtelésük 
elburjánzásának”. Nyilvánvaló, 
hogy Pál apostol szerint mind
egyik hangsúlyos, mert nem az 
a döntő, hogy a gyermekek szü
leik előtt úgy legyenek kedve
sek, hogy látszatkedvességgel 
bekössék szemüket, mert így 
tudják elérni céljukat. Nem is 
azon van a hangsúly, hogy a 
szülők kedvesek legyenek gyer
mekeik előtt és minden igényü
ket kielégítsék (a sikeres érett
ségit autóval honorálják), ha
nem k e d v e s e k  le g y e n e k  m i n d 

a n n y ia n  a z  Ú r n a k !  Ez pedig 
nem megy látszattal, mert Ő 
átlát mindenen, mint szívek és 
vesék vizsgálója!

b )  Ezért az Ú r n a k  v a ló  k e d 

v e s  s z o lg á la t  te h e r v i s e lé s t  i s  j e 

le n t . Nem vehetünk le mindent 
egymás válláról akkor sem, ha 
egymás terhét hordozzuk és se
gítjük megkönnyíteni a család
tagok életét. Mindenkinek hor
doznia kell a maga terhét. 
Gyermekeid hitéért való tusa
kodást senki sem veheti át, a 
szüleid gondoskodó szereteté- 
ért való hálát nem adhatja meg 
a legjobban felszerelt szeretet
otthon sem. Ugyanúgy egyhá

zunk családi életének külső ke
retet és szilárd partot munkáló 
új zsinati törvények, melyek 
sok éven át komoly teherhor- 
dozást jelentenek, nem vehetik 
le a gyülekezetek szívéről az 
imádság felelősségét, hogy le
gyen a keret méltó az evangéli
um tartalmához. így lehet 
mindnyájunk szolgálata az Úr
nak kedves!

Mindenkinek részt kell vál
lalnia ebben a terheket hordo
zó szolgálatban: időseknek, de 
fiataloknak is. Még előttem 
van P o d m a n ic z k y  professzorom 
közel ötven évvel ezelőtti igei 
mondata, amit saját fiatalságá
val illusztrált és megpecsételt: 
„Jó dolog, ha az ember igát vi
sel ifjúságában.” Szavai mögött 
áldást rejtő kemény ifjú-évek 
húzódtak. Bizonyosan vannak, 
akik életük végéig hordják a 
sebet, amit fiatalon, szülők el
vesztésével, szeretet és öröm 
hiányában kaptak és sokan „tö
rést” szenvedtek.

Az Úrnak szolgálunk a há
zasságban is, ezért reformáto
runk szavaival: „hitvestársát 
mindenki szeresse és megbe
csülje”. Néha nagyon kemény 
próbatételekkel járó szolgálat 
ez. Nemcsak Jób felesége szen
vedett ebben hajótörést, ami
kor férjét átkozásra és megha- 
lásra biztatja, hanem az ösztö
neinek ellenállni nem tudó Dá
vid is, akinek sok keserűsége 
volt azután családi életében. 
De a bűnbocsánat bizonyossá
ga és ereje a próbatételekben 
megőriz.

Akik az Úréi és az Úrnak 
szolgálnak, azok

az Ú R TÓ L kapják  
az örökséget.

Isten gyermekeinek van 
öröksége. Pál írja a rómaiak
hoz: „Maga a Lélek tesz bi
zonyságot a mi lelkűnkkel 
együtt arról, hogy valóban Is
ten gyermekei vagyunk. Ha pe
dig gyermekek, akkor örökö
sök is: örökösei Istennek és 
örököstársai Krisztusnak, ha 
vele együtt szenvedünk, hogy 
vele együtt dicsőüljünk is meg” 
(Róm 8,16-17). Kik kapják vi
szonzásul ezt az örökséget? 
Akik I s t e n  g y e r m e k e in e k  a  s z a 

b a d s á g á t  a  k é s z s é g e s  s z o lg á la t 

b a n  m e g é l t é k  a családban, a hi
vatásban. Azok kapják, akik 
nemcsak azt vallották, hogy a 
keresztyén ember hite által 
szabad és senkinek sincs alá
vetve, hanem minden ember 
készséges szolgájaként, min
denkinek alávetve szeretetben 
éltek.

így vár ránk az örök élet 
öröksége, a Krisztussal való za
vartalan közösség, dicsőségé
ben való részesedés. De érté
kesebbnek tartjuk ezt minden 
földi örökségnél? Ezt a legdrá
gábbat nem „kótyavetyéli” el 
az ember, a mai „éhező” em
ber egy „tál lencséért”, mint 
Ezsau?

Néha többszörösen is elszo
morító, amikor egy nagy család 
vesz körül egy koporsót. A 
megözvegyült ott áll egyedül. 
A gyermekek külön családjuk
kal, azok is távol egymástól. 
Sokszor az örökség miatt van 
ez a szeretetlenség a családban 
már a koporsónál, és mi lesz 
még ezután?!

Az Úrtól kapott örökségben 
nincsen személyválogatás. 
Mindenki megkapja, aki az 
Úré, aki-Neki szolgál, abban a 
közösségben, kicsi és nagy csa
ládban, ahová beállította övéit. 
Ámen.

Szimon János soproni lelkész

thy

VISSZATEKINTÉS 
négy év zsinati munkájára
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90 EVES A FASORI TEM PLO M

„Nézz nyitott szem m el erre a házra!”
A gyülekezet tagjai már sokszor 

hallották, de sohasem unják meg 
az ejőször betérő vendég felkiáltá
sát: de szép a templomotok! Ilyen
kor mindig örvendező . mosoly a 
válasz: ugye? Szeretjük is! A faso
riak joggal lehetnek büszkék. A 
századfordulós Budapesten egy
más után épültek nagyszerű házak 
és templomok, az „áldott béke
évek” jólétét, az izmosodó és öntu
datosodó polgárság erejét mutat
va. Ez a templom a főváros egyik 
legszebb istenháza lett -  a tervező 
P e c z  S a m u  művészetének hála -  
m ert külsejében-belsejében az 
erősödő evangélikus önérzetet 
tükrözi, anélkül, hogy hivalkodó 
lenne. Neogótika, a gótika félel- 
metessége és a „neo” magamuto
gatása nélkül. Színek, formák gaz
dag ornamentikája, de mindenből 
éppen csak annyi, hogy meleg, 
bensőséges hangulatot árasszon. 
Ez a lélekteljes elgondolás és mű
vészi telitalálat persze nem volt vé
letlen, hiszen a templom az iskola 
mellé épült, az iskoláé volt. Igaz, 
az már az isteni kegyelem műve, 
hogy kezdettől magáénak tudhatta 
egy erős gyülekezet is.

A templomot 1905. október 8- 
án szentelte fel B a c h á t D á n ie l püs
pök. Az első lelkész, K a c z iá n  J á n o s  
1923-ig szolgált. Őt követte Ke
mény Lajos, aki 29 évig volt a faso
ri gyülekezet lelkésze. G y ö n g y ö s i 
V ilm o s  1952-58-ig, őt követően 
K o r e n  E m il  1971-ig végezte szolgá
latát. 1971-től S z ir m a i Z o l tá n  a 
gyülekezet lelkésze, aki a segédlel- 
készi éveket is beleszámítva, 31 
éve végzi fasori szolgálatát.

A gyülekezet 90 éves múltjára 
visszatekintve, ma már több gene
ráció emlékeit kell felidézni. Az 
iratokból tudjuk, hogy elsőízben 
már az első világháború alatt fel 
kellett áldozniuk a harangokat, és 
hogy a történelem során kétszer is 
katonák állomásoztak a templom
ban. Szirmai Zoltánnal a múltról 
beszélgetünk, s a gyülekezet törté
netéről, amely híven tükrözi 
egyúttal a pesti evangélikusok XX. 
századi történetét is.

-  Kezdetben elsősorban iparo
sok, kisemberek alkották a gyüle
kezetét, később, a kerület növeke
désével, a sok új ház és lakás fel
épülésével megjelent az értelmiség 
és a nagypolgárság is. A régi lelké
szek közül Kemény Lajos szolgált 
legtovább. Jóban-rosszban együtt 
élt gyülekezetével, különösen az 
ostrom alatt és az azt követő évek
ben. Az őt még ismerők elmesél
ték, hogy míg a háború előtti évek
ben kissé távolságtartó, zárkózott 
ember volt, a sok szenvedés, nél
külözés meglágyította, megértőb
bé, közvetlenebbé tette. Addig is 
tisztelte, becsülte őt gyülekezete, 
de attól kezdve még jobban szeret
te. Kemény Lajos egyike volt azok
nak, akik bátran segítettek az ül
dözötteknek. Munkatársaival, S ü lé  
K á r o lly a l é s  P á s z to r  P á lla l együtt 
kaput nyitottak az áttérni vágyó, 
zsidó származású embereknek. 
Azzal, hogy megkeresztelték őket, 
több száz életet mentettek meg. A 
lelkész az ostrom alatt is nagy hi
degvérről tett tanúbizonyságot: a 
templom soha nem maradt zárva 
vasárnap, ha a sekrestyében is, de 
mindig megtartotta az istentiszte
letet. Személyes tragédiája -  a har
cok alatt meghalt fiát később két 
kezével kaparta ki egy tömegsírból 
-  még jobb pappá tette...

Istennek hála, élnek még közöt
tünk a múltnak személyes tanúi is. 
P o la c s e k  F e r e n c n é  presbiter példá
ul, a gyülekezet közszeretetnek ör
vendő Juliska nénije már a 83. évé
hez közelít, de mindenre jól em
lékszik.

Felidézi, hogy többször is a gyü
lekezet asszonyai szépítgették, 
tisztogatták a templomot. Itt min
denki ismeri egymást, ha valaki 
csak néhány vasárnapon hiányzik, 
felhívják, meglátogatják. Minden
kit számon tartanak.

A gyülekezet életében is voltak 
persze jobb és rosszabb idők. A 
40-es évek végén, az 50-es évek 
elején, mindig tel$ volt a templom, 
de még a 60-as években is pezsgő 
ifjúsági élet jellemezte a Fasort. A 
70-es években jártak talán a legke
vesebben. Ma ugyan az akkorinál 
jóval többén vannak, de mivel 
eléggé elöregedett a kerület, bi
zony sok az üres hely a padokban. 
Azért fiatalok is szép számmal jön
nek, az elmúlt években pedig sok 
felnőttkeresztelés volt. Nagy bol
dogságot jelentett a gyülekezet 
számára a gimnázium újjászületé
se, és a templom azóta is a diákok 
hitéletének színhelye.

A felszentelés 90. évfordulóján

megtelt a fasori templom. Az ün
nepi istentiszteleten H a r m a ti B é la  
püspök Ef 4,11-16 alapján hirdet
te az igét, a szabadság és a felelős
ség összetartozását hangsúlyozva. 
A múltról szólva felidézte, hogy az 
iskola és a templom közös fala 37 
éven át mementóként figyelmez
tette az egyházat. Érdemes volt 
őrizni a reményt, mert visszakap
tuk a gimnáziumot, az egész or
szágban épülnek templomaink, 
működnek iskoláink, él és erős az 
egyházunk. Emlékeztetett arra is,

hogy ebben a templomban alakult 
meg 1991-ben új törvényalkotó 
zsinatunk.

Az istentiszteletet követő köz
gyűlésen dr. G á lo s  M ik ló s  felügye
lő hangsúlyozta, hogy a templom 
és a hit megőrzése és továbbadása 
a következő nemzedék számára 
nagy és szép feladat. D r. F r e n k l R ó 
b e r t országos felügyelő elmondása 
szerint fasori diák kora óta szere
tettel kötődik ehhez a templom
hoz. Köszöntésében kiemelte, 
hogy erre a gyülekezetre jellemző 
az ökumenikus nyitottság. D r. S ó 
ly o m  J e n ő  egyházkerületi felügyelő 
a régi lendületet és összefogást 
méltatta, s azt kívánta: égjen to
vább e láng. Szirmai Zoltán espe
res hálát adott Istennek azért, 
hogy 90 év múltán ma megújulva, 
régi szépségében áll a templom. 
Felidézte a gyülekezetben szolgáló 
lelkészek, presbiterek tevékenysé
gét. Végül az igét idézte: „ U ra m , 
Is te n e m , n é z z  n y ito t t  s z e m m e l erre  a  
h á z r a  é jje l é s  n a p p a l... H a llg a s d  m e g  
a z  im á d s á g o t, a m ik o r  s z o lg á d  e z e n  
a  h e ly e n  im á d k o z ik ! ”

Újlaki Ágnes

Szikrázó napsütés, kedves ven
dégszeretet, ünnepi hangulat várta 
azokat, akik a pécsi gyülekezettel 
együtt ünnepeltek szeptember 
utolsó vasárnapján. Ünnepelniva- 
ló volt bőven. 120 éve épült az 
evangélikusok temploma a belvá
rosban. Hamarosan elkészültek a 
lelkészlakások, később a tanterem 
is. Most ezek az épületek kívül-be- 
lül szépen felújítva tanúskodnak a 
régiek hitéről, a maiak egyházsze- 
retetéről. Megemlékeztünk a gyü
lekezetszervező ősökről, N e n d t-  
v ic h  T a m á s  néhai patikusról, aki az 
első evangélikus vallású volt az el
lenreformáció után Pécsett. Az 
utána jövő kézműveseket a házába 
fogadta istentiszteletre, lelki meg
erősödésre. Nyilvánvaló áldás volt 
a munkáján, hiszen a kis gyüleke
zet létszámában is, lelkiségében is

Pécsi jubileum
gyarapodott. Néhány évtized alatt 
anyagyülekezetté szerveződtek, 
templomépítésre is gondolhattak. 
Szinte hihetetlen áldozatok árán 
valósították meg a tervüket. J e sk ó  
L a jo s  első parókus-lelkész szíve- 
lelke-motorja volt a közösségnek.

1875. szeptember 22. Pirosbetűs 
ünnep a pécsi evangélikusok életé
ben. Elkészült és átvételre került a 
templom. Valóban a mustármag 
csodája! Hosszú évtizedek csen
des, gyülekezetépítő időszaka kö
vetkezett. P o rk o lá b  G y u la , B a ld a u f  
G u sz tá v , T a k ó  Is tv á n , K á ld y  Z o ltá n , 
B a lik ó  Z o ltá n  a gyülekezet lelké
szei mind-mind fontos és áldott 
szolgálatot végeztek. A szolgálat 
prioritásai: igényes, biblikus ige
hirdetés, csoportfoglalkozások, 
személyes lelkigondozás... Nagy
szerű hagyomány! A szent lángot 
igyekszik a mai nemzedék is meg
őrizni, továbbadni. Ezért a hosszú 
évek alatt megkopott épületeinket 
megújítottuk, hogy külsőségeiben 
is méltó legyen az Isten szolgálatá
hoz. A  templom mögött álló ütött- 
kopott haranglábat elbontottuk. 
Az elrozsdásodott tartószerkeze
tet nem volt már érdemes megújí
tani. Helyére egy gyönyörű, fából

HALAADAS KISAPOSTAGON
M egújult az ötvenéves tem plom

Nagy gyülekeze
tek, több száz éves 
templomok jubile
umai között szeré
nyen hangzott a 
meghívás október 
7-ére Kisapostag- 
ra: „ T e m p lo m u n k  
5 0  é v e s , te m p lo m te 
tő n k  m o s t  m e g ú jí
to t t , te m p lo m b e l
s ő n k  fr is s e n  fe s te t t , 
á ld á s o s  é s  g y ö n y ö 
rű sé g e s  a  te s tv é r e k 
k e l  e g y ü tt ü n n e p e ln i .” Az is volt, 
mert sokan gyűltek össze a hívó 
szóra ebbe a kis faluba és megújult 
templomába. A  gyülekezet valami
vel régebben alakult meg, mint 
Dunaegyháza leánygyülekezete, 
onnan költöztek át a Dunántúlra 
őseik, hogy földhöz jussanak, mert 
odahaza szűk határba voltak be
szorítva. Levita-tanító végezte az 
egyházi szolgálatokat.

Az iskolák államosítása és a le
vita szolgálat megszűnése miatt 
1950-ben segédlelkészként kezdte 
szolgálatát K o m o ly  S á m u e l, aki az
1956-os önállósulás után a gyüle
kezet első lelkésze lett. Összenőtt 
a faluval. A kis nyájat hűséggel 
pásztorolta, személyesen ismerte 
és évente többször meglátogatta 
híveit. Nagyon széf ették őt, és 
ezért vették körül ezen az ünne
pen özvegyét, aki eljött, hogy 
együtt örüljön velük.

Az eltelt idő alatt megkopott a 
templom, beázott a tető is. 1994-

ben határozták el, hogy elvégzik a 
félévszázados jubileumra a felújí
tást. „Erőn felüli adakozással” lát
tak hozzá, segítettek a  bajorok is,- 
az országos egyház és a polgármes
teri hivatal is. De dicséretes volt á 
gyülekezet tagjainak áldozata is, 
akik 320 ezer forintot adtak össze a 
többi felekezet tagjaival együtt. 
H á z iin g e r  K á ro ly n é , a gyülekezet 
felügyelője adott jelentést ezekről 
a tényekről, és mondott köszönetét 
az adományokért.

A hálaadó istentiszteleten dr. 
H a r m a ti B é la  püspök hirdette az 
igét lP t 1,22 és következő versei 
alapján. Megújult templomban 
megújulásról szól ez az ige is. Ez a 
templom arról beszél, hogy 50 év 
óta itt van az egyház, szólt az üze
net megtérésre, vigasztalásra, erő
sítésre. A  templom áll, megszé
pült, de vajon az életünk hol áll? 
Kellenek a belső értékek, mert kü
lönben szétmegy a közösség. Be
csületre, bizalomra, igazmondásra

van szükségünk és ez a „romolha- 
tatlan új magból” születhet.

R e is c h  G yö rg y , a gyülekezet lel
késze, munkájáról, a gyülekezet 
életéről számolt be, a felújítás 
anyagi oldaláról S z u r m a  J ó z s e f  
gondnok és F ü lö p  M ih á ly n é  pénz
táros tájékoztatott. Sokan köszön
tötték és buzdították a gyülekeze
tét: az egyházmegye papjai, a 
rácalmási szórvány gondnoka, 
U lm a n n  S á n d o m é , a község pol
gármestere, Á r o n  J ó z s e f  és S z a b ó  
I s tv á n , aki korábban helyettes lel
kész is volt.

A  Kisapostaghoz tartozó Duna
újvárosban -  ahol még eddig nem 
volt templomunk -  már előrehala
dott állapotban van a templom 
építése. A vendégek abban a re
ményben búcsúztak egymástól, 
hogy hamarosan ott találkozhat
nak a templom felszentelésén.

T.

Külmissziói nap lesz 
BÉKÉSCSABÁN a L uther u. 1. sz. 

a la tt
november 18-án, szombaton de. 10 

órai kezdettel.
A világmisszió mai helyzetéről 

számol be
KERSTI MAII RANEN 

a finn evangélikus misszióegyesület 
igazgatónője.

E lőadást ta rt Gáncs Péter a Rádió
misszió vezetője.

Szolgálnak a  csabai ifjúság tagjai. 
A békéscsabai gyülekezet asszonyai 
egyszerű ebéddel váiják  a vendége

ket.
Hívunk minden érdeklődőt, de külö
nösen az egyházmegye gyülekezetei

nek tagjaik

Pestszenterzsébeten 
(Bp. XX., Ady E. u. 89. sz. a.) 
az evangélikus templomban 
KÜLM ISSZIÓI MŰSOROS 

DÉLUTÁNRA 
várjuk az érdeklődőket 

november 19-én, vasárnap du. 4 óra-
-r>knnn á x " 1  ottF 

KERSTI MAURANEN 
a finn missziói egyesület igazgatónő

je  ta rt tájékoztatót a  külmisszió 
helyzetéről.

Szolgálnak a  pestszenterzsébeti 
gyülekezet tagjak 

M inden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

készült építmény került. Öt év fo
lyamatos építkezéseire, tatarozá
saira került most pont. Visszagon
dolva, csak csodálkozunk, honnan 
volt közel 10 millió forintunk min
den számla kifizetésére, mikor 
szinte sose volt pénzünk...?

Megszépültek az épületeink, el
készült a harangláb, a belső terek 
új burkolatot kaptak, a valamikori 
kerítés stílusában új készült, a gyü
lekezet él... Minden nap van vala
milyen csoportfoglalkozás, a legki
sebbektől a legidősebbekig. Szor
gosan tevékenykedik a Bárka cso
port, a cserkészet is szép eredmé
nyeket tud felmutatni. Az énekkar 
igényes szolgálatai is sok feledhe
tetlen élményt adtak. Vasárnapon
ként három istentiszteleti lehető
ség van a templomunkban, egy a 
szeretetotthonunkban, rendszere
sen gondozzuk a vidéki gyülekeze
teinket is. A bibliaórákon is pezs
gő élet folyik.

Mindezért adtunk hálát ezen a 
vasárnapon.

Velünk ünnepelt dr. H a r m a ti B é 
la  az egyházkerület püspöke is, aki 
igehirdetésében buzdította a jelen
levőket az érett krisztusi életre, 
majd az úrvacsoraosztás követke
zett.

A közgyűlésen sokan mondták 
el köszöntésüket, szívből jövő jókí
vánságaikat. Itt köszöntötték az 
éppen tíz éve Pécsett szolgáló lel
készüket, V a rsá n y i F e re n c e t is. 

r Utolsó hivatalos programpont
ként következett az új harangláb 
megáldása, hadd hívja az új to
ronyban a régi harang a mai és 
holnapi híveket. Isten megajándé
kozott bennünket egy csodálatos 
nappal, áldott legyen érte!

V.F.

99Várom az Urat!”
E ltem ettük Szabó Lajos nyugdíjas esperes-lelkészt

AZ EGYHÁZI SAJTÓ FELADATAI 
A KIENGESZTELÉS SZOLGÁLATÁBAN

Az Európai Kisebbségi Lutheránus 
Egyházak Kommunikációs Bizottsága 
(KALME) ez évi ülését a szlovéniai 
Bledben tartotta. A bizottságba 20 or
szág egyházai tartoznak, ezekből 15-en 
küldték el az írott és elektronikus saj
tóval foglalkozó küldötteiket az ülésre. 
Vendégként ott volt a Gustaw Adolf 
Werk (GAW) és a Martin Luther Bund 
(MLB) egy-egy képviselője is.

Az ülés megnyitásán részt vett 
Milan Kucan, Szlovénia államfője is, 
aki méltatta az evangélikus egyház 
sajtómunkáját, a békesség és a kien- 
gesztelődés ügyében folytatott erőfe
szítéseket. Az ülés főtémája azzal a 
kérdéssel foglalkozott, hogy az egyházi 
sajtó nyilvánossága mit tehet a kien
gesztelés szolgálatában a mi korunk
ban, amikor béke és háború, naciona
lizmus és idegengyűlölet, kisebbségi 
problémák és egységtörekvések egy

szerre jellemzik az európai térséget. A 
főtéma előadója Hans Joachim Girock, 
a Süd-West Funk egyházi adásainak ve
zetője volt. Megállapításaiból csupán 
két mondatot ragadok ki: „Nyilvános
ság nélkül az egyház nem teljesítheti 
missziói feladatát” és „Más dolog a 
szószéken prédikálni, vagy cikket írni 
egy egyházi vagy világi újságban.”

A megbeszélések eredményeként 
elhatározták, hogy a következő célok 
érdekében folytatja a KALME mun
kásságát: szoros egységben munkál
kodnak az LVSZ-szel, a GAW-val és a 
MLB-vel, a kommunikáció terén. Elő
készítik az 1996. évi média-konzultá
ciókat. Regionális alap- és továbbkép
ző szemináriumokat készítenek elő va
lamennyi média területén. Szervezik a 
KALME munkájának kiterjesztését 
valamennyi tagegyházra.

Tizenkét tagú elnökséget választott a 
közgyűlés a követke
ző három évre, mely
nek elnöke Fritz 
Wetsphal (Franciaor
szág) lett. Alelnökök- 
nek Bärbel Naeve 
(Olaszország) és Her
mann Pitters (Romá
nia, Szász-egyház), 
titkárnak pedig Jibbo 
Poppen (Hollandia) 
küldötteket, az elnök
ség tagjai sorába e so
rok íróját egyházunk 
sajtója képviseleté
ben választották meg.

Tóth-Szöllős Mihály

Hatalmas, az egész 
Vasi Egyházmegye 
területéről, sőt tá
volabbról is való, 
gyönyörűen éneklő 
gyülekezet közös
ségében, S z e b ik  
I m r e  püspök és 
Z ü g n  T a m á s  espe
res szolgálatával 
október 6-án elte
mettük Szombat
helyen S z a b ó  L a jo s  
ny. esperes-lel
készt. Koporsóját 
és családja tagjait a 

gyülekezet karéján belül negyven, különböző korosz
tályhoz tartozó lelkésztestvére vette körül. Az együtt 
énekelt-imádkozott temetési szertartás valamennyi
ünknek ízelítőt adott a gyászoló, de Krisztus ígéretei
ben reménykedő egyház semmi mással össze nem té
veszthető közösségéből.

Szabó Lajos 1910. szeptember 14-én született 
Szakonyban. A  soproni evangélikus líceum diákja és a 
soproni Teológiai Akadémia hallgatója volt. Mindkét 
helyen kitűnő minősítéssel végzett. D . K a p i B é la  püs
pök ordinálta Győrben, 1933. október 20-án. Kétsze
ri szombathelyi segédlelkészsége között németországi 
ösztöndíj segítségével képezte tovább magát. Rövid 
idejű adminisztrátorság után 1940. február 6-tól 
Kissomlyó és hatalmas területe parókusaként szol
gált, 1965 Vízkeresztjéig.

1943 májusában kötött házasságot Ih á s z  M a g d o ln á 
v a l. Három fiúgyermeke -  mindhárman felelős mun
katerületen -  közül a legfiatalabb lelkésztársa is lett. 
Hosszú esperesi szolgálatával együtt egyházkerüle
tünk lelkészképesítő bizottságának is tagja volt. 1965 
Vízkeresztjétől 1981 tavaszáig Kőszeg parókusa.

1981-ben Szombathelyen telepedett le és élt csa
ládjával együtt a gyülekezet aktív tagjaként, presbite
reként, folyamatosan besegítve a gyülekezeti szolgá
latokba és az egyházmegyei helyettesítő-kisegítő ten
nivalókba. A  szombathelyi evangélikusokkal együtt 
különösen is a nagysimonyiak és az őrségi, Orima- 
gyarósdhoz tartozó hívek őrzik szolgálatai nyomát.

Nyugalma éveiben a lelkészi szolgálat maradt szá
mára a normális életforma, noha érzékelte kora sú
lyát és ezzel összefüggő bajait. Ezeket azonban rövi
den így szokta elintézni: „Minek ezekről beszélni”.

Az igehirdetés volt a mindene. Hosszú szolgálata 
ellenére is idegen volt számára a rutinból végzett 
munka. Legendás, sajátosan formált gyorsírásos, spi

rál füzetei -  számunkra sajnos, megfejthetetlenül -  
vallanak arról, hogy azt mondta, amit várt és kemény 
teológiai munkával együtt kapott Urától.

Szintén legendás szűkszavúsága bizonyára adottság 
is volt számára. Vagy talán ösztönös-tudatos tiltakozás 
az Igét szóáradatban felvizező és elértéktelenítő kísér
tés ellen? Várta az Urat, ezért volt mondanivalója.

Negyedévig voltam csak káplánja, de 14 évig vállal
ta velem a szombathelyi együttmunkálkodást igényes 
igehirdetőként és szenvedélyes igehallgatóként. Az 
ige hirdetésében való öröméhez csak az éneklés örö
me volt hasonlítható. Soha nem tudott belenyugodni 
abba, hogy „ahogy megy, úgy megy...”

Élmény volt számomra, ahogyan gyakorolta a csa
lád papja szolgálatát, unokái tanítását, pásztorolását.

Amennyire fájt neki, hogy fiatalkora szombathelyi 
gyülekezetéből már csak mutatóban akadtak embe
rek, olyan tudatosan és tervszerűen kutatta fel és lá
togatta különösen is volt szolgálati területéről Szom
bathelyre került híveit és azok leszármazottait.

Csak sejtettünk valamit imádkozó élete titkáról. Ez 
valóban csak rá és Urára tartozott. Amit az egész gyü
lekezet észlelhetett ebből a titokból, az az istentiszte
let kezdetéig tartó rövid idő kihasználása volt. Szinte 
fizikai fájdalmat érzett, ha az imádságra kínálkozó 
csöndet érthető, de nem menthető beszélgetés zaja 
törte meg. A maga Isten előtti csöndjével tiltakozott 
ez .ellen. Várta az Urat!

Szeptember 27-én halt meg, szerdán este. Előtte hét
főn még énekelni segített egy temetésen. Kedden este 
még meghallgatta a zuglói gyülekezet orgonistájának 
hangversenyét a szombathelyi Szent Kereszt-templom
ban. Szerdán -  tisztességből -  a gyülekezeti bibliaóra idő
pontjával egybeeső előadást hallgatott meg. Erről haza
felé tartva, egy buszmegállóban hanyatlott a földre.

A z  a reménységünk, hogy nem egyszerűen a földre, 
hanem Krisztus Urunk halálban is erős kezébe.

így gondolunk Rá, megköszönve, hogy sokaké 
lehetett. Úgy vesszük körül imádságunkkal Őt és Csa
ládját, hogy vele és velük együtt váijuk azt a reggelt, a 
„nem teremtett Nap” örök világosságát, és bízunk Jé
zus Krisztus Urunk Szabó Lajos lelkésztestvérre is ér
vényes ígéreteiben.

Fehér Károly
*

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A gyászoló család ezúton mond köszönetét mindenkinek, 

gyülekezetek tagjainak és lelkészeknek, korábbi szolgálati 
helyein élő testvéreknek, akik id. Szabó Lajos ny. esperes 
lelkész elhunyta alkalmából gyászunkban osztoztak és 
együttérzésüket jelenlétükkel, szavaikkal vagy soraikkal ki
fejezték.
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N A P R Ó L  N A P R A A
rossz, hanem te győzd le aNe győzzön le téged a 

rosszat jóval Róm 12,21

VASÁRNAP Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten 
után: mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt. 
Zsolt 42,3 (Róm 8,25, Mt 5,38-48, E f 6,10-17, Zsolt 
106,1-5). Hatalmas termőtalaj az emberi lélek. Kívánja 
az Isten igéjét és az ebből fakadó látást, a hitet. E hit
ben tud állhatatos lenni az ember, és tettekben igaznak 
bizonyulni. Ezért öröm, ha vágyódunk Isten igazságá
nak oszlopához, a templomhoz, mert ott találkozhatom 
szabadító Istenemmel, aki szól hozzám.

HÉTFŐ Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a  te 
neved dicsőségéért! Ments meg minket, és nevedért bo
csásd meg vétkeimet. Zsolt 79,9 (Zsid 9,28, lK or 
9,13-18, Jób 19,21-29). Panaszban, bánatban mindig se
gítségért kiált az ember. Rászorul a segítségre, melyben 
nyugalmat, békességet, megoldást talál. Isten segíteni 
akar, megszabadít a bűntől, hogy ne vergődjünk annak 
káoszában, hanem emelkedjünk fel a benne való bizalom 
által az életre. Ebben van megváltásának ereje, Fiának 
egyszeri, örök áldozatának bűnbocsánata és kegyelme.

KEDD Itt vagyok, tegye velem az Úr, amit jónak lát. 
2Sám 15,26 (Fii 1,20,2Kor 10,1-6, Jób 28,1-19). Jó do
log bölcsnek, okosnak lenni, ha tudunk ebből eredő éle
tet élni. Azonban nem mi vagyunk a bölcsesség forrása, 
nem topáz, nem Ofir aranya, hanem a Mindenható. Is
ten országa elközelgett, közöttünk van, vele a bölcses
ség is, csak élnünk kell általa, és mernünk engedni azt, 
amit Isten jónak Iát életünkben. Ez nem kiszolgáltatott
ság, hanem felébredés, ráébredés arra, hogy Isten meg
mentő Úr, és szerető Atya.

SZERDA Te pedig ujjongani f o ß z  az Úrban, dicseked
ni fogsz Izrael Szentjével, Ezs 41,16 (Róm 5,11, lMóz 
13,7-18, Jób 28,20-28). Isten Izrael Szentjével biztat, 
nem hagyja, hogy elvesszen az ember. ígéretét tettek
ben igazolta, Izrael Szentje, Jézus lett a Megváltónk, 
aki részesít minket a megbékélés ajándékában. E  meg
békélésben tapasztalhatjuk meg Isten türelmét, jóságát, 
szeretetét. Ezt követnünk, gyakorolnunk kell, hogy az 
emberek közötti kapcsolatban ez meglátszódjék.

CSÜTÖRTÖK Mert az Úréi a 1‘öld oszlopai, rájuk he
lyezte a földkerekséget. lSám 2,8 (Jel 4,11, lK or 
12,12-27, Jób 29,1-20). Bárcsak olyan volnék, mint a 
hajdani hónapokban! Mint azokban a napokban, ami
kor Isten őrzött engem (Jób 29,2). Az Ószövetségben 
gyakran előfordul a hálaadás. Hálaadáskor megindul az 
ember lelke Isten iránt, kitárulkozik előtte, ilyenkor a 
legőszintébb. Dicséri Istent, emlékezik hatalmas tettei
re, és arra, hogy imádsága meghallgatásra talált. Jézus 
is hálát ad Lázár feltámasztása előtt. A  hálaadás ma is 
aktuális, van miért! Naponként: a kenyérért, munkán
kért, szüléinkért, gyermekeinkért, de legjobban a meg
váltásért.

PÉNTEK Ott legyetek Isteneteknek, az Úrnak színe 
előtt, és örüljetek házatok népével együtt minden szer
zeményeteknek, amellyel megáld Istenetek, az Úr. 
5Móz 12,7 (Mt ,11,18-19, Lk 22,31-38, Jób 30,1-17). 
Mózes népe az Úr színe előtt járt, Jézus viszont az em
berhez jö tt el. Bűnösök, és vámosok asztalához ült, fel
karolta a kitaszítottakat, bár Mózes is azt írta, hogy 
mindenki legyen az Úr színe előtt, nem alkalmazott 
szankciót. Nem tudom, ma hányán vannak, akik ezt 
meg tudják tenni, amikor a kitaszítottság, a megvetés, 
heves indulatok túlsúlyban vannak világunkban. Pedig a 
higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg, m ár ez is 
öröm, mert a nyugalom Istenhez terel, hogy életünkön 
áldás legyen

. SZOMBAT Én veletek vagyok! így szól az Úr. Hág 
1,13 (ApCsel 15,4, 2Tim 4,5-8, Jób 31,29—40)! Amikor 
Pál és Barnabás megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel 
fogadták őket az apostolok és a vének, ők pedig elbe
szélték, mi mindent tett velük az Isten (ApCsel 15,4). 
Az életre buzdít, szolgálatunk, hivatásunk betöltésére 
ez az ige. Isten vezetni akar bennünket, hogy életünk ne 
tétjén le a kárhozat útjára, ha kell, tudjunk újrakezde
ni. Ő ott is velünk van, ahol nem is gondolnánk, rejtőz
ködve irányít és megvalósítja akaratát. Ezt az akaratát 
feltámadt Fia által megpecsételte, aki életünkben, halá
lunkban Úr a világ végezetéig.

A VASARNAP IGEJE
EDZÉSBEN!
Zsid 12,4-16

Halasi László

V. )

ELŐ VIZ

Kezdőtőke
A tapasztalat azt mutatja, hogy 

az életben mindenhez kezdőtőke 
kell. Gazdasági vállalkozások ek- 
ve kudarcra vannak ítélve megfe
lelő anyagi bázis nélkül. Úgy tűnik, 
az élet más területén is szükséges 
valami előzetes adottság, amire 
építeni lehet, ami a siker nélkülöz
hetetlen feltétele. így beszélhe
tünk arról, hogy a gépkocsivezető 
„kezdőtőkéje” a jó reflex, a spor
tolóé az egészséges szervezet és 
küzdőképesség, a matematikusé a 
logikai érzék és így tovább...

Azt gondoljuk, hogy a hit terüle
tén is így van. A lelki dolgok iránti 
fogékonyság, a vallásos nevelés, 
vagy egy megrázó sors-élmény le
het olyan „kezdőtőke”, amellyel 
elindulhat a keresztyén élet. A hit 
azonban kivétel. Még a deficit sem 
számít. Jézus éppen azokat hívja

magához, akik „szomjaznak”, 
akiknek hiányzik valami az életük
ből. A lélek szomjúságának őszin
te vallomása szólal meg a 42. zsol
tárban: M in t a  s z a r v a s  k ív á n k o z ik  
a  fo ly ó v iz e k r e , ú g y  k ív á n k o z ik  a z  
é n  le lk e m  h o z z á d , o h  Is te n . A z  é lő  
I s te n  u tá n  s z o m jú h o z ik  a z  é n  le l
k e m .

Egy régi zsidó ünnepen Jeruzsá
lemben szent precesszió vonult e l 
Jézus mellett. A Siloah forrásából 
vittek vizet a templom áldozati ol
tárára az eljövendő üdv-korszakot 
várva, amikor Isten megelégíti 
szomjazó népét. Jézus akkor nekik 
mondta: H a  v a la k i s z o m ja z ik , j ö j 
jö n  é n h o z z á m , é s  ig y é k  Szava hí
vás, sőt kihívás volt a szó szoros és 
átvitt értelmében is: aki szomjas, 
álljon ki a sorból. Nem az áldozati 
kultusz, hanem Jézus elégítheti

meg lelkűket. Ma nem lassú kör
menetnek, hanem rohanó, tüleke
dő ember-áradatnak szól Jézus hí
vása. Ki lehet lépni a sorból, a tö
meg sodrából. Jézus csillapítja lel
künk szomját.

így a deficitből, a hiányból olyan 
többlet lehet, amit másoknak is to
vábbadhatunk. Jézus így mondta: 
aki hozzá megy, annak bensejéből 
élő víz folyamai ömlenek. Jézus 
mindig többet ad. Nem csupán né
hány szeretet-cseppel enyhíti lel
künk szomját, hanem szeretetét 
oly bőségben árasztja ránk, hogy 
az rajtunk keresztül másokhoz is 
eljuthat. Az élő víznek, az áldás
nak tehát nem tulajdonosai, csak 
csatornái vagyunk. Ez alázatra int 
és felelősségre kötelez. Ne tetsze
legjünk csodatevő mágusok szere
pében s bűneinkkel ne építsünk 
gátat Isten áradó szeretete elé.

Madocsai Miklós

* S

íme, az UR szolgálóleánya...
Ez év pünkösd másnapján egy kirándulócsoport 

tagjaként részt vettem a FÉBÉ Bagolyirtási Názáret 
templomában a 11 órakor kezdődő istentiszteleten.

Maga a kies táj bensőséges harmóniája és az épü
letkomplexum valósággal szépre sokkolja az odaláto
gató turistát. Ezzel a benső töltéssel s a várakozás fe
szültségével ültünk be a szépséges templomtérbe.

Orgonaszó még nem szólt, azonban a vox humána, 
az emberi ajkról fakadó hálaéneknél nincs bensősé
gesebb dallam. így zengett az ősi zsoltár. Az ideigle
nes oltár elé lép a szertartásvezető lelkésznő: 
Csepregi Zsuzsanna, a FÉBÉ Diakonissza Egyesület 
lelkész-titkára. Figyelem alakját, amint Luther-ka- 
bátban az oltár elé vonul. Biblia a kezében, s körül
néz. Szeme felcsillan, ahogy a fiatal tekintetek való
sággal rátapadnak. Kissé fáradt azonban, a tekintete 
messzire réved... Bizonyságtétele arról szól, amit az 
ige kifejez; -  más emberré leszesz... Úgy interpretál
ja, bontja az evangéliumot, mintegy úticsomagot, 
hogy a figyelő kisemberszem lássa, értse: neki szól az 
üzenet Áldás utáni kézfogásban ott a visszfény, a kö
szönet a kedves tisztelendő néninek.

A Maros utcai objektum beindulásában az első lé
péstől részt vett Beindult egy otthon, aminek ő volt a 
lelke, s az ott lakó leányok tudtak bizalommal hozzá 
fordulni, mintegy anyameleg sugárzást adott 

A Fasori gimnázium hittantanáraként mint hitma
gyarázó, nem csupán a történelmi eseményeket hozta 
érthető emberközelbe, hanem a történésekből szinte 
párlatként ÉLET-cseppeket adott Ismerte a fiatal 
szívek buktatóit, ezek elkerüléséhez adott mintegy út- 
ravalót tanítványainak.

Mint gyülekezeti lelkész, a mezőberényi németajkú 
hívek között egy szétroncsolt közösségben a megseb
zett emberek között hirdette a békesség Igéjét. Átélte 
maga is az effajta sebzettséget, családja átszenvedte a 
kiközösítés sérelmeit. Külföldi tanulmányúton vitte 
tökélyre német nyelvtudását, így került közel hívei
hez, valamint a hazától távol élő kitelepített emberek 
problémáit is ismerte.

A FEBÉ missziói munkájában, amikor a leányok
kal bemutatkozó szolgálatokat végzett, arra hívta fel 
a figyelmet: a FÉBÉ újra él, ism erétek megjöjjetek! 
Határokon túl a külföldi diakonissza anyaházakkal 
szoros volt a kapcsolata, testvéri szeretettel várták és 
mindig örömmel fogadták.

Bámulatosan világos volt a logikája, akár egyéni, 
vagy jogi kérdésekben. Ezt a képességét még az idős

diakonisszák is elfogadták, sőt kritikáját adott eset
ben tudomásul vették. A békesség embere volt Ars 
poétikája: A z  Is te n  sze re te té b e n  é ln i!

Utolsó születésnapján köszöntöttem. Vallomásként 
elmondta: 8 éve az Isten, az én Uram intenzív szerete
tében élek. Ebből a szeretetmélységből tudott élni, töl- 
tekezni, szeretetét szórni... s készülni az örök hazába. 
Most elbocsátjuk őt, a FÉBÉ Diakonissza Egyesület 
Családtagjaként drága Zsuzsánkat abban a hitben: 
Isten velünk, viszontlátásra.

Búcsúzik a diakonisszák nevében egy testvére.
ky-Ju

*
Köszönjük mindenkinek Zsuzsa gyermekünk -  

testvérünk elhunytéval és temetésével kapcsolatos 
együttérzése mindennemű kifejezését. A rajta keresz
tül kapott isteni ajándék maradandó voltát kívánjuk 
mindnyájunknak. „Az igaznak az emlékezete áldott.” 
Péld 10,7.

Csepregi Béláék.

Életünk napjai olyanok a földön, mint az 
árnyék, melyben állandóság nincsen.

IKrón 29,15

A
Atsuhanó sugár volt

Csepregi Zsuzsanna emlékének

A ts u h a n ó  á r n y é k  a z  é le t... 
d e  á ts u h a n ó  su g á r  is  le h e t!
U ru n k , m e g k ö s z ö n ü n k  n é k e d  
eg y  fé n y e d e t s u g á rzó  é le te t!

Á ld á s  v o lt é s  á ld á s  k ísé r te .
A  n e h é z  fö ld i  p r ó b á k  v é g e  té r te k ..
É s  h a  m o s t  h á lá t a d u n k  érte , 
n é m u lja n a k  e l a  m ié r te k !

H is z e n  á ts u h a n ó  s u g á r  v o lt, 
s  a  s z e n t a ty a i h a jlé k  v á r ta  m á r.
L e g y e n  a z  e m lé k e d  is  á ld o tt, 
k o r á n  to v a tű n t, k e d v e s  fé n y s u g á r !

1995.
Túrmezei Erzsébet

Mögöttünk őszi ködtől fátyolos 
temetői utak sora, imbolygó, majd 
ellobbanó gyertyák parányi fényé
től megvilágított sírhalmok képe. 
Mind-mind egy-egy páraként eltű
nő emberélet. A legfájóbb fenyí
tés, húsunkba vágó, kemény, egy 
életen át sajgó ostorcsapás, mikor 
a mellettünk velünk együttfutó 
alakja tűnik el előlünk. Ha érzé
keny szívünk szeizmográfja, akkor 
nemcsak az engem ért csapás hatá
sára lendül ki a mutató, hanem 
megrezdül, érzi ennek a keserű le
vében forgó földnek sóhajtozását, 
nyögését, vajúdását. Fogja és ki
mutatja, hogy az egymásnak oko- 

I zott és sorscsapásként megélt 
szenvedéspillanatok évmilliókká 
tapadnak össze. Mégis előre kell 
néznünk. A jövőre, melynek ese
ményei még rejtve vannak előt
tünk. De abban bizonyosak lehe
tünk, hogy reánk és a minket váltó 
nemzedékekre is várnak próbák, 
küzdelmek és kikerülhetetlen csa
pások. Ezért a szüntelenül dúló 
életharc közepette, ellenére és en
nek következtében szüntelen 
edzésben kell lennünk, s erre kell 
hívnunk a felnövekvő nemzedéket 
is. Mert edzés, felkészítés nélkül 
biztos a kudarc, előre borítékolha
tó a vereség.

Mi a legnagyobb és a leghozzá
értőbb Edzőre bízhatjuk 
magunkat, tudva, hogy az edzés 
sohasem cél, hanem mindig eszköz 
a kezében. Formálni, erősíteni, 
acélossá tenni kíván vele, mint a 
kovács az izzó parázsból kivett va
sat. Bármennyire kényelmetlen 
számunkra és szeretnénk valami
képpen kibújni alóla az edzés gyöt- 
relmes, keserves. Mindig vannak 
olyan pontjai, szakaszai az edzés
tervnek, mikor ropognak csont
jaink, könny és izzadságcseppek 
olvadnak össze arcunkon. Mikor 
úgy érezzük nincs tovább, s egy lé
pést sem bírunk tenni előre. Egy 
percre majd enged a szorítás, a 
görcs és futunk tovább.

Az edzés próbával jár. Emelik a 
lécet, újabb súlyok kerülnek a tár
csára, nő a méterek, kilométerek 
száma és egyre lejjebb kell faragni 
a másodperceket. A  próbák sora 
méri ki azt előre, meddig tart az 
erőm, milyen mértékű a tűrőké
pességem, mire kell jobban figyel
nem és a küzdelemben hol lesz a

helyem. Válogatott csapatban az 
élbolyba kerülve, vagy tartalék 
ként a kispadra kényszerülve töl
töm a drága versenyidőt.

Az edzés nem önmagáért való 
hanem felkészítés a győzelemre. A  
bűn elleni harcra, mely iszonyú 
küzdelem, hisz amivel, akivel 
szemben állunk, erőszakos, kímé
letlen és csalárd, zsoldosai nem is
mernek tréfát és nem adnak ke
gyelmet. Nem férfiasán szemtől 
szembe tör ránk, hanem alattomo
san, megkömyékezve minket be
lülről fertőz, s orvul hátbatámad. 
Győzelemre akkor van esélyünk, 
ha felkészítés és küzdelem alatt 
szüntelenül Mesterünkre nézünk. 
Reá, aki a legkeményebb edzés, 
küzdelem alatt is kitartott, győzel
met, diadalt aratott bűnön s halá
lon. S az Ő győzelme arra ad re
ményt, ahhoz ad biztatást, hogy mi 
is győzhetünk. Győzhetünk elő
ször magunk felett. Mindazon, 
ami lever, elcsüggeszt, megadásra 
lendíti kezünket, ólomsúlyként 
húzva le lábunkat, életünket. 
Azon, ami letéríti lábunkat az igaz 
ösvényről, elgáncsol, bénává tesz 
minket. Győzni a magam baja és a 
világ istentelen állapota feletti ke- 
sergésen, s nem venni észre Isten 
ujját, keze nyomát még a bajban is.

Győzni azon, hogy befejezzek 
minden edzést, küzdelmet és a do
bogó, a győzelem drága jele he
lyett megelégedjek pillanatnyi 
enyhüléssel, kényelemmel.

Az Edzőtől kapott edzettség, 
felkészültség arra szolgál, hogy a 
küzdelemben segíteni tudjak má
soknak. Az Edző minden gyerme
két győztesek közt szeretné látni. 
Ezért minden edzést vállaló fel
adata, hogy segítse a gyengébbet, 
az erőtlent, a könnyen sebezhetőt. 
Támasza legyen a megtört életű- 
eknek, a küzdelemben sérüléseket 
szenvedetteknek. Mindebben és 
mindehhez te segíts minket győ
zelmes Jézusunk!

Smidéliusz Zoltán

IMÁDKOZZUNK
Add Urunk, hogy sohasem feledkez

zünk meg arról, hogy a Te fiaid, lánya
id, gyermekeid vagyunk, akiket féltőn 
szeretsz és nem próbálsz erőnkön 
felül. Köszönjük, hogy Jézusban meg
adtad, elkészítetted a szabadulás ú t
j á t  Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. november 5. 
I., Bécsikapu tér de. 9 (úrv.) Madocsai 

Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 
6. dr. Zsigmondy Árpád; XII., Szilágyi E- 
fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly; Modor) 
u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pest- 
hidegkút, □., Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Rihay Szabolcs; Békásmegyer Hl., 
Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; 
Csillaghegy, in ., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Bozóky Éva; Óbuda, 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. (családi) Gerőfi Gyuláné; de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Pintér 
Károly; VII., Városligeti fasor 17. de fél 10 
(családi) Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; VIII., 
ÜUöi út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; Vm ., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VIII., Vgjda 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 Thmás; X., Kerepesi út 
69. de. 8.; Kelenföld, XI. Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Szeverényi János; de. fél 10 (családi) 
Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Szeverényi 
János; du. 6. Csepregi András; XI., Német
völgyi út 138. de. 9. Csepregi András; Buda- 
hegyvidék, XII. Thrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) 
Kőszeghy Thmás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy 
Thmás; du. fél 7. Takács József; XIII., Kas
sák 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, XV, Régifóti út 73. Nagytemp
lom de. 10. (úrv.). Veperdi Zoltán; Rákos
szentmihály, XIV, Hősök tere. de. 10. dr. 
Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány 
I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld,
XVI. , Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) 
Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, 
XVH., Pesti ú t 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa 
László; Rákosliget, XVH., Gőzön Gyula u. 
de. 11. (úrv.) Fűke Szabolcs; Pestszentlő- 
rinc, XVIH., Kossuth tér 3. de. 10. Missura 
Tibor; Pestszentimre XVIH., 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; Pestszenterzséb'et, 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. 
D. Szebik Imre; Budakeszi, de. 8. Kőszeghy 
Thmásné.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 21. vasárnapon a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentiszteleten 
az oltári ige: Lk 22,31-34; az igehirde
tés alapigéje: Zsid 12,4-16.

„ERÓS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán november 6-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte, 13.20 órakor evangéli
kus korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 

november 4. szombat: Misszió a 
Szahara küszöbén -  Terray László 

november 5. vasárnap: Ä hónap igé
je  -  Gémes István

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAA 7 A ESEMENYEK
GYŐR

Október 8-án vette át diplomáját a 
győr-nádorvárosi evangélikus temp
lomban tartott ünnepi istentiszteleten 
Samu Jánosné Kovács Anikó végzett 
hitoktató.

Ezen az istentiszteleten dr. Szabó 
Lajos teológiai tanár szolgált igehirde
téssel. Jelen volt dr. Cseh Sándor fő
igazgató a Tanítóképző Főiskola képvi
seletében. Részt vett az ünnepi isten
tiszteleten Kovács Géza ny. lelkész, a 
Nádorvárosi Gyülekezet korábbi lelki- 
pásztora, az ünnepelt édesapja is.

Jelenleg kilenc beiratkozott hallgató 
készül a hitoktatói szolgálatra a győri 
főiskolán, Teológiai Akadémiánk kihe
lyezett tagozatán. Oktatásukat Ittzés 
Gábor és id. Magassy Sándor lelkészek 
végzik áldozatos munkával.

BUDAPEST-KELENFÖLD 
Dr. Németh Ödön igazgató-főorvos 

halálának 19. évfordulóján, október 
31-én Páhán Zita, Novotny Dániel és 
Abaffy Zoltán kapta meg a kelenföldi 
gyülekezet áldott emlékű presbiteré
nek nevét megörökítő alapítvány ez évi 
kamatát.

BUDAPEST-KELENFÖLD 
November 6-án, hétfőn este a 

Fredrich Naumann Alapítvány által tá
mogatott beszélgetéssorozat vendége 
Debreczeni József publicista lesz. A  be
szélgetés este 7 órakor kezdődik a Bocs
kai u. 10. sz. alatti tanácsteremben. Az 
érdeklődőket szeretettel várják.

HALÁLOZÁS
Korompay Bertalan folklorista, nép

rajztudós és irodalomtörténész, a 
Fiimugor Társaság tagja, életének 88. 
évében október 9-én Budapesten el
hunyt. Temetése a Farkasréti temető
ben október 25-én volt. „Mert az én 
igám gyönyörűséges, és az én terhem 
könnyű.” Mt 11,30.

RADIOMISSZIÓS ELŐADÁSOK 
Nov. 13-14-én, hétfőn és kedden du. 

2-6-ig az Ev. Teológián Ilkka 
Kastepohja, a finn rádiómisszió mun
katársa tart előadássorozatot a ke
resztyén rádiós munka elvi és gyakor
lati kérdéseiről. Minden érdeklődőt 
szeretettel hívunk és várunk.

BUDAFOK
Temploma felszentelésének 60. év

fordulóján, november 5-én a délelőtti 
istentiszteleten D. Szebik Imre püspök 
hirdet igét, majd utána Evangélikusok 
Budafokon címmel gyülekezettörténe
ti kiállítást nyit meg.

Szrna Istvánnét, a béri gyülekezet 
felügyelőjének feleségét, július 26-án 
az Úr hazahívta. Hűségére emlékezve, 
az ige vigasztalásában megnyugodva 
temették el Béren.

A próh irde tés

A Teológia hitoktatói szakán végzős 
fiatalember főállásban hittant tanítana. 
Garai József 8400 Ajka, Petőfi u. 41.

FELVETEL A SOPRONI LÍCEUMBA
A soproni Berzsenyi Dániel Evangé

likus Gimnázium (Líceum) felvételt 
hirdet nyolcadikosok részére az 
1996/97. tanévre a 9. évfolyam első osz
tályába.

Érdeklődni és jelentkezési lapot kér
ni a helyi evangélikus lelkészi hivata
lokban és közvetlenül az iskolában le
het.

Jelentkezési határidő: 1995. novem
ber 15. Nyílt napot 1995. október 25-én 
és 26-án 16.30 órakor tartunk. Cí
münk: 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. 
Tel./Fax.: (99)-312-250

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén november 12-én du. 4 
órakor a zuglói református templom 
mögötti imateremben (Limanova tér 
11.) az Üdvhadsereg ad ismertetést vi
lágméretű missziói munkájáról.

Telefonos, földszinti, zöldövezeti, 46 
m2-es lakás eladó. Tfelefon: 177-4320 
(szombat, vasárnap kivételével) 14-19 
óráig.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája november 5-én, va
sárnap este: Imádkozzunk a bármely 
formájú erőszak áldozataiért és szen
vedőiért!

SZERETETSZOLGÁLAT 
A Magyar Rákellenes Liga várja 

mindazok jelentkezését, akik időt tud
nak szakítani arra, hogy daganatos be
tegséggel élő embertársaiknak -  vi
gasztalást, lelki segítséget, gyakorlati 
tanácsokat adva -  megkönnyítsék a 
mindennapi életbe való gyors visszaté
rést.
A  jelentkezőknek személyes megbe
szélést tartunk. Postacím: 1507 Bp. Pf 
7. Telefon: 202-4017 (9 és 14 óra kö
zött)

MEZŐLAK
Istentisztelet és közgyűlés keretében 

Veress István segédlelkész igehirdető 
szolgálata után Varga György esperes 
iktatta be hivatalába a hét faluban élő 
gyülekezet két felügyelőjét: dr. Nagy 
László állatorvost a nemesgörzsönyi és 
Gőcze Sándor ny. MAV-főtisztet a me
zőlaki gyülekezetbe. Kettőjük nevében 
dr. Nagy László köszönte meg a bizal
mat és együttmunkálkodásra hívta fel 
az ifjú segédlelkész vezetésével a gyü
lekezetét.

GYÓN
November 12-én, vasárnap délután 3 

órakor istentisztelet k e re tb en  D. dr. 
Harmati Béla püspök diakónus lel
késszé avatja Koczorné Heinemann 
Ildikót Szeretettel várják az érdek
lődőket.
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Először magadat tartsd békességben,
akkor képes leszel

másokat is megbékéltetni
Kempis Tamás

A TARTALOMBÓL“

ÖKUMENÉ -  ELMÉLETBEN ÉS 
GYAKORLATBAN

HÁLAADÁS SZENTESEN 
ÉS NAGYMÁGÓCSON

6 0  ÉVES JUBILEUM 
NAGYTARCSÁN ÉS PÉCELEN

A székesfehérvári Gyülekezeti Ház

H iányaink  és veszteségeink
IV  rész

Emberképünk válsága
Egyáltalán nem közömbös az, miként gondolko

dunk az emberről, milyen képet alkotunk róla, mert 
minden elgondolásunknak következménye van. Rö
viden ezeket is érinteni fogjuk történelmi példák se
gítségével. Az egyik példa a 12. században keletkező 
inkvizíció, a másik a XX. századi szekuláris inkvizí
ciók rettenete. Mind a kettőt tragédiának tartjuk, s 
mind a két tragédia mögött meghatározható ember
kép állt, s ennek is döntő szerepe volt a tragédiák
ban. Legfeljebb az a szomorító, hogy a történelem
nek ezt a sötét oldalát mással és másképpen, de to
vább sötétíti az emberiség a maga megvadultságában 
és vérgőzös őrjöngésben . Elborzadva beszélünk a 
sötét középkor inkvizíciójáról, a nem kevésbé sötét 
XX. századi iszonyatokról, melyek már mögöttünk 
vannak, ám nem ámíthatjuk magunkat azzal, hogy 
csak a múlt ismeri a történelem véres és kegyetlen 
napjait.

Távol álljon tőlem, hogy a biológia szakmai vitái
hoz merészeljek hozzászólni, de egy szellemtörténeti 
összefüggés nem kerülheti el a figyelmünket. Ez az 
összefüggés pedig éppen az emberkép összefüggésé
ben említésre méltó, ugyanis nem lényegtelen szem
pont, hogy a darwinizmus közismert irányzata -  ki
mondva vagy anélkül -  milyen képet alkotott az em
berről. Hangsúlyozni kívánom, hogy itt nem a bioló
gia szakmai területére merészkedünk, csupán egy 
antropológiai (embertan) szinten felfedezhető tételt 
kívánunk röviden megfogalmazni. Lehet, hogy az el
ső pillantásra merésznek tűnik a kijelentés, de sajnos 
ez minden tagadás ellenére is súlyos igazságként ne
hezedik reánk. Azért sem kívánunk szakmai területre 
merészkedni, mert ott a szakemberek között sincs 
egyező vélemény, s ebben a kérdésben kívülálló nem 
tehet igazságot semmiképpen. Hogy mennyire van 
igaza a darwinizmusnak, azt mi nem dönthetjük el, 
azt viszont megállapíthatjuk, hogy a darwinista világ- 
és emberképnek konkrét történelmi következménye 
volt, van. Legalábbis ez is szerepet játszott benne. 
A darwinizmus -  populáris (népszerűsítő) szinten -  
állítása szerint az ember az állatvilágból emelkedett 
ki. A folyamat persze ennél bonyolultabb, de a köztu
datban úgy terjedt el ez a koncepció, hogy az ember a 
majomtól származik. Nyilván a külső megtévesztő ha
sonlóság alapján jutottak erre a gondolatra egyesek, s 
a felületes gondolkodó, laikus filozófus -  az utca em
bere -  hamar magáévá tette ezt a formális állítást. 
Régi tréfa: az iskolából hazatérő kisfiú frissen szer
zett tudományával robban az apja elé, s elmondja az 
ott tanult tételt, hogy majomtól származik az ember. 
Erre az apa felelete a poén: „fiam, lehet te igen, de én 
nem.” De már nem tréfa az, ami szellemi értelemben 
a darwini koncepció mélyén van. S ezt a koncepciót 
nem kell feltétlenül deklarálni, azaz híveinek hango
san megfogalmazni, elég, ha ennek szellemében cse- 
lekesznek. Sőt, nem is biztos, hogy darwinistának kell 
hozzá lenni, hogy szelleme visszahasson. Miről van 
szó?

Arról, ahogy ez a koncepció gondolkodik az em
berről, még akkor is, ha beszél homo sapiens (értel
mes ember) voltáról, ám lényegében mégiscsak azt ál
lítja, hogy az állatvilágból származik. Szőrtelen, okos, 
gondolkodni tudó, két lábon járó, felegyenesedett, 
két kézzel dolgozó, szerszámot használó lény, mégis
csak állat. Voltak és vannak, akik nem is riadnak 
mindezt kimondani. Sajnos, a történelem bizonysága,

AZ ÉSZAKI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLET

évi rendes közgyűlését 1995. november 16-án, csütör
tökön de. 11 órakor tartja a Budavári Evangélikus 
Gyülekezet templomában.

Előtte fél 11 órakor megnyitó istentisztelet lesz a 
templomban, melynek szolgálatát Jankovits Béla ka- 
járpéci esperes-lelkész végzi.

A közgyűlésre és a megnyitó istentiszteletre min
den érdeklődőt szeretettel várunk.

hogy úgy is bántak az emberrel, mint a jószággal. A 
jószág levágható, s az ember vágóhidakat talált ki, 
ahol tömegesen lehet végezni a jószág irtását.

A  XX. század nagy vágóhídjai a háborúk borzalmas 
frontjai voltak, ahol tízmillió számra hulltak az áldo
zatok. Olvasom az egyik legújabb tanulmányban, 
hogy mind a mai napig nem biztosak a kutatók abban, 
hogy hány millió ember pusztult el ezeken a történel
mi vágóhidakon, de az biztos, hogy minimum 50 mil
lió,. ám lehet, hogy tízzel több. Majdnem csak attól 
függ a differencia, hogy mikortól számoljuk háborús 
áldozatok közé a lemészároltakat. S ez az említett 50- 
60 millió ember a háború áldozata, ezenkívül számo- 
landók azok is, akiket különféle koncentrációs tábor
ban és gulágokon mészároltak le. A híres orosz fró, a 
hajdani Szovjetunióból emigrációba kényszerített 
Szolzsenyicin rettenetesen nyomasztó könyvében hi
hetetlen számokat emleget, akik a szibériai és egyéb 
Gulágokon pusztultak el. Nem lehet nem feltenni azt 
a kérdést, hogy és mi módon merte az egyik ember a 
másik felett gyakorolni az élet-halál urának jogát? 
Mit mondhatott, illetve gondolhatott magában a ke
gyetlen őr, mielőtt vagy miután megkínozta, megölte 
a másikat? Legalább sejtés szintjén mi jelenhetett 
meg a lélek, a gyilkolásra kész lélek képernyőjén? Az, 
hogy az a másik csak egy állat. Levágható. Nincs szük
ség a konkrét irodalmi összekapcsolásra, nem kell 
törni magunkat, hogy idézetek segítségével igazoljuk 
vagy cáfoljuk mindezt, mert sajnos a X X . századi vá
góhidak túlzottan is meggyőzően tanúskodnak erről.

Számunkra nem vigasztaló az említett orosz író ér
velése, miszerint az inkvizíció áldozatainak száma 
összehasonlíthatatlanul alacsonyabb Volt az összla
kosságra lebontva, mint a mi századunk totalitárius, 
diktatórikus társadalmainak szekuláris inkvizícióié. 
Lehet, hogy az 1000 főre jutó áldozatok száma keve
sebb volt, ám azt mondhatjuk, hogy az egy is sok és 
sokk.

Egy hatalmas különbség azonban -  még ha nem is 
mentség -  a két rettenet között volt. S a különbség az 
emberképben volt. A  középkori teológiában jelentős 
szerepet játszott a platonikus eredetű, gyökerű em
berkép. E szerint a test és lélek dualizmusa állapítta
tott meg, a test számított a bűnös börtönnek, a lélek 
pedig a szegény fogolymadár. Fontos, hogy a lélek 
megszabaduljon a bűnös börtönből. Az inkvizíció do
minikánus és franciskánus eredetű pápai inkvizítorai 
ama meggyőződéssel adták át a világi hatóságnak -  
máglyára -  a „megátalkodott” bűnöst, hogy jobb ne
ki, ha csak bűnös teste pusztul el, s nem a lelke. Bár
mennyire is téves volt az elképzelésük, de meg voltak 
győződve, hogy a bűnös üdvössége érdekében jót 
tesznek.

A XX. századi szekuláris (világi) inkvizíciók célja 
nem az elpusztítottak „üdvössége” volt, csupán önös 
érdekek bebiztosítása, s benne volt a játszmában az az 
érzület is, hogy inkább a másik pusztuljon, de min
denhez jog legyen.

Nem mindegy, miként gondolkodunk az emberről! 
Nem mindegy, hogy milyen képet alkotunk a másik
ról, mert ha csak állatnak tartjuk és nevezzük, annak 
sajnos nagyon szomorú gyakorlati következménye az 
a mészárlás, amit jelenkorunkban riadtan szemlélhe
tünk. Úgy is, hogy az emberek ölik egymást a külön
féle rettenetes háborúkban, s úgy is, hogy házastár
sak, családtagok, rokonok gyilkolják egymást szóval, 
nézéssel, válogatott eszközökkel.

Ribár János

A DÉLI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKERÜLET

évi rendes közgyűlését 1995. november 18-án, szom
baton de. fél 11 órakor tartja  az Üllői ú t 24. sz. alatti 
gyülekezeti teremben.

Előtte 10 órakor lesz a megnyitó istentisztelet 
Mindkét alkalomra szeretettel hívják és váiják az 

érdeklődőket

A KOLOZSVÁRI PROTESTÁNS TEOLÓGIAI 
FAKULTÁS JUBILEUM A

Bethlen Gábor fejedelem alapította 1622-ben, akkor református főiskola
ként. 373 éves maga az intézmény, mely Gyulafehérvárról később Nagy- 
enyedre, majd onnan Kolozsvárra költözött, éppen száz esztendeje. Ennek 
jubileumát ünnepelték október 19-22. között. A  jubileumi ünnepségen az 
erdélyi egyházakon kívül számos külföldi protestáns egyház, teológiai fakul
tás vagy főiskola képviseltette magát és köszöntötte az ünneplőket. Kiemel
kedő alkalma volt a jubileumi ünneplésnek az a tanácsülés, melynek kere
tében doktorokat és tiszteletbeli doktorokat avattak. A z ünneplésről számo
lunk be az alábbiakban.

D oktoravatás
Délután a Magyar utcai refor

mátus templom adott helyet a nyil
vános ünnepi ülésnek, melyen dr. 
Geréb Zsolt rektor és dr. Hermann 
Pitters, a nagyszebeni szász Teoló
gia dékánja elnökölt. Nyolc dok-

után -  részesültek az elismerés
ben, mert az elnyomás évei alatt az 
állam nem engedte meg, hogy ér
vényes legyen vizsgájuk. Az okle
velet családtagjaik vehették át.

Ezután következett 17 tisztelet
beli doktor avatása. Közöttük volt 
egyházunk mindkét püspöke, Har
mati Béla és Szebik Imre püspök. 
Méltatásukban (laudatio) egy
aránt elismerték tudományos, teo
lógiai munkásságukat, egyházszer
vező és a közösséget ápoló szolgá
latukat, de szóltak az erdélyi egy
házakkal kapcsolatos testvéri segí
tő tevékenységükről is. A tisztelet
beli doktorok között találtunk is
merősöket, barátainkat is, mint Pe
ter Schellenberg MLB főtitkárt, aki 
Akadémiánknak is díszdoktora, dr. 
Dieter Knall bécsi evangélikus püs
pököt, dr. Eduard Schweizer zürichi 
teológiai professzort és a reformá
tus egyház négy kitüntetettjét: dr. 
Hegedűs Lóránt püspököt, dr. 
Czine Mihály egyházkerületi fő
gondnokot, dr. Bolyki János és dr. 
Tóth Kálmán teológiai professzo
rokat.

A  tiszteletbeli doktorok nevé
ben dr. Eduard Schweizer pro
fesszor és dr. Harmati Béla püs
pök mondott köszönő szavakat. Ez 
az alkalom arra hív, hogy őrizzük 
az egyház tradícióját, a reformáció 
örökségét, de kell, hogy újra fogal
mazzuk mai nyelven, ahogy őriz
zük az ősi Károli-bibliánkat is, de 
mai magyar nyelven is kézbe adjuk 
a Bibliát. Fiatal doktorok indulása 
záloga annak, hogy a tudományos
ság nem vész el, művelik tovább, 
de arra ügyeljünk, hogy szívünk és 
egzisztenciánk is benne legyen tu
dományos munkásságunkban -  

mondta a püspök.
Másnap délelőtt 

a tiszteletbeli dok
torok kaptak szót, 
hogy tudományuk
ról beszámoljanak. 
Ennek során dr. 
Harmati Béla: ,A  
keresztyén egység 
keresésének külön
böző kiindulópont
ja i” címmel, Szebik 
Imre: „Misszió az 
i g eh i rd e té sb en ” 
címmel értekezett.

Egyházunk kül
döttsége, mely ta
núja volt a kitünte
tésnek, örömmel 
láthatta, hogy sze
retet, tisztelet és 
megbecsülés vette 
körül a püspökein
ket. Ez a kapcsolat 
is erősíteni fogja 
erdélyi magyarsá
gunkkal és protes
táns testvéreinkkel 
közösségünket, tu
dományban való 
összekötöttségün
ket és egymás hat
hatós segítését.

Tóth-Szöllős Mihály

Ü nnepi isten tisztelet
A Farkas utcai református 

templomban istentisztelettel kez
dődött, melyen dr. Csiha Kálmán, 
az Erdélyi Református Egyházke
rület püspöke hirdetett igét. Jn 
4,6-14 versei alapján prédikált a 
Jákob kútjáról, melyből élő vizet 
lehet meríteni. Ilyen kút volt év
századok folyamán a Teológiai Fa
kultás. Itt Isten élő vize várja a 
szomjazókat, népeket és nemzedé
keket. Sok hányattatás közepette 
ez a kút megmaradt és ide jár Er
dély népe. E kút mellett telepedett 
le Jézus, Ő az Ura a kútnak! Olyan 
egyházat akar, mely szomjas és eb
ből az élő vízből akar inni. Legyen 
fohászunk: Uram, add nekünk ezt 
a vizet.

tort avattak, akik már korábban le
tették doktori vizsgáikat és meg- 
védték disszertációjukat. Közülük 
hárman „post mortem” -  haláluk

Jub ileum
Dr. Geréb Zsolt rektor nyitotta 

meg az ünnepi ülést és köszöntöt
te a vendégeket, hálaadással emlé
kezve múltról és a jelenről, amikor 
300 hallgatója van az intézetnek.

Dr. Tőkés László, a Királyhágó- 
melléki Református Egyházkerü
let püspöke előadást tartott „Az 
egyház jövője címmel. Az egyház 
és a teológia funkcionális kapcso
latáról szólt. Az Akadémiának 
egyedül az egyház viszonylatában 
van jogosultsága. Szerepe van ter
mészetesen identitásunk megőrzé
sében, erdélyi magyarságunk 
élethalálharcában is. Küzdő egy
ház vagyunk. Sajnos, a változások 
nem váltották be reményeinket. 
Visszakaptuk Teológiánkat, valós 
értékek alapján és nem politikai 
mérték szerint képezhetünk lelké
szeket, avathatunk doktorokat.

Számos köszöntés hangzott el 
ezután. Köszöntöttek: dr. Csiha 
Kálmán, aki régi tanáraikra is em
lékeztetett, dr. Christoph Klein, az 
erdélyi Száz Evangélikus Egyház 
püspöke, Mózes Árpád, az erdélyi 
Magyar Evangélikus Egyház püs
pöke, dr. Erdő János unitárius püs
pök. E három egyház tartja fenn a 
Fakultást, mindhárom egyház szá
mára képeznek lelkészeket a szol
gálatra. A köszöntők sorában 
anyaországi, külföldi (holland és 
belga) testvérakadémiák képvise
lői és a román ortodox egyház kül
döttei szólaltak meg.

Ez a ház közösséget terem t
G yülekezeti H ázat szenteltek  Székesfehérváron

1994 októberében kezdték, 1995 
októberében felszentelték a szé
kesfehérvári gyülekezet új Gyüle
kezeti Házát. A gyülekezet valami
kor a Várpalotai Egyházközség 
fiókegyházaként szerveződött és 
az 1860-as évek első felében lett 
önálló anyagyülekezetté. Még ab
ban az évtizedben vásároltak egy 
műemlék épületet, mely valamikor 
megyeháza volt. 1873-ban imahá
zat építettek mellé. Templomuk 
1932-ben épült fel Sándy Gyula

műegyetemi tanár tervei szerint. 
1952-ben a műemlék épületet álla
mosították és a Megyei Tknács tu
lajdonába került. Egyidejűleg ki
utaltak egy lelkészlakást és egy ki
sebb lakásból alakítottak ki hivata
li és gazdasági helységet, ahol na
gyon szűkös körülmények között 
lehetett bibliaórákat, presbiteri 
üléseket tartani, de nagyobb össze
jövetelekre alkalmatlan volt.

Az 1980-as évek végén határoz- 
ták el, hogy gyülekezeti házat kel-

lene építeni. Terv is készült, jóvá
hagyást is kapott, megindult a 
gyűjtés a gyülekezetben. Egy öz
vegyasszony a temetésére félretett 
tízezer forintját adta oda, mert 
„most itt van rá szükség”. Hála Is
tennek, megélte a ház felszentelé
sét.

A rendszerváltás adott újabb 
lendületet. Az államosított épüle
tet kérték vissza, de mivel abban 
már átalakítás után a város mú- 

(folytatás a 3. oldalon)



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

Régi kínai mese szól arról, hogy egyszer a bagoly találkozott 
a gerlével.

-  Hová mégy? -  kérdezte a gerle.
-  Keletre költözök.
-  És miért?
-  Itt senki sem szereti a huhogásomat.
-  Ha a hangodat megváltoztatod -  mondta a gerle akkor 

semmi baj. De ha nem tudod megváltoztatni, keleten éppen 
úgy félnek majd tőle, mint itt.

Igaza van a gerlének, Uram! Az ellentéteknek, problémák
nak tényleg nem megoldása, ha megfutamodunk. Inkább az se
gít, ha megváltozunk, ha felismeijük hibáinkat és megpróbál
juk legyőzni azokat Te segíts ebben!

IGAZ M ESÉK -  ISTENRŐL J á t é k t á r
Jézus mondja: veletek vagyok 

mindennap...
Két szerzetes csodás ígéretet talált egy pergament 

lapon. Eszerint a világ ezer útjának végén van egy aj
tó, ahol összeér a menny és a föld. Aki ezen az ajtón 
bekopogtat, az előtt megnyílik s küszöbén átlépve, 
meglátja az Istent.

A két szerzetes hosszú szabadságot kért, elhagyták 
a kolostort s útnak indultak, hogy megkeressék azt az 
ajtót. Bejárták a világ ezer útját. Ihlálkoztak ezer kí
sértéssel, tengernyi szenvedésen vergődtek át. Meg
öregedtek és elfáradtak ugyan, de Isten közeli látásá
nak vágya fiatalos tűzzel vitte őket egyre tovább.

Egy napon célhoz értek. Ott volt az ajtó, ahogy a 
régi írás ígérte. Ott a küszöb s azon túl... -  majd Isten. 
A várva várt pillanat itt volt, az ajtó megnyílt, szemü
ket behunyták, úgy lépték át meghatottan a küszöböt. 
Amikor kinyílt ismét a szemük, kolostorukban talál
ták magukat. Ugyanott, ahonnan sok évvel ezelőtt 
csodavárón elindultak. Asztalukon a nyitott Biblia fe
küdt, kint megszólalt a harang reggeli imára és napi 
munkára.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Keresünk egy könyvet!
Mégpedig egy ószövetségi könyvet. Hetente eláru

lok néhány, a könyvre jellemző szót. Feladatotok lesz 
ezeknek a szavaknak a segítségével rábukkanni arra a 
-  nem túl hosszú -  ótestaipentumi iratra, amelyből 
valók. Hétről hétre plusz kérdésre is válaszolhatnak 
azok, akik már rátaláltak a. keresett könyvre. Annál 
több pontot szerezhettek, minél hamarabb megoldjá
tok a feladatot. Ha nem is sikerül első héten kitalálni, 
hogy melyik könyvre gondoltam, később az előző he
ti plusz kérdésekre visszamenőleg is válaszolhattok, 
akkor, amikor már tudjátok, honnan valók a meg
adott szavak, melyek most a mezőgazdaság témakö
réből, és a keresett könyvből valók:

Aratás, árpa, búza, mező, kalász, kéve, pörkölt gabo
na.

Az első plusz kérdés: Hogy hangzik az a név, amely 
arra utal, hogy viselőjét megkeserítette a Mindenható?

Megfejtéseiteket szíveskedjetek a lap dátumát kö
vető keddig postára adni!

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyünk, Petőfi u. 359.

A résztvevők egymás mellett állnak vagy ülnek, sor
ban vagy körben. Egy közülük labdával kezében 
szembefordul velük. Gondol egy bizonyos dologra 
(tárgyra, személyre, földrajzi névre, élőlényre stb...), 
majd közli a szóról, hogy az tárgy, személy stb..., és el
árulja első betűjét. A labdát az első játékos kezébe 
dobja, aki rákérdez a keresett szóra. Ha eltalálta, ő 
találhat ki újabb feladványt. Ha nem, visszadobja a 
labdát, és a sorban következő játékos próbálkozhat 
kitalálni, hogy mire gondolt a középen álló társa. Mi
után így mindenki sorra került, de nem született he
lyes megfejtés, a feladvány kitalálója elárulja a kere
sett szó második betűjét. Minden „sikertelen” kör 
után egy újabb betűt kell elárulnia, addig, míg valaki 
rá nem jön a megoldásra.

Humorzsák
A falu lelkésze meghallja, hogy egyik hívét nagy bánat 

érte. Elmegy hát hozzá, hogy legyen, akivel megossza ke
servét, ám amint belép, látja, hogy embere igencsak be
ivott.

-  Ez az egyetlen vigaszod? -  bök az asztalon álló bo
rosüvegre.

-  Nem az egyetlen -  mondja a házigazda. -  A  pincé
ben van még három üveggel.

*

A  székely faluban egy napon halt meg a tehetős István 
gazda és Kiss Aron, a szegény napszámos. A z előbbi ha
lotti torára ökröt, az utóbbiéra csak egy báránykát vágtak.

A  pap, aki egy gyászistentiszteleten emlékezett meg 
mindkettőjükről, beszédében érzékeltetni akarta a sze
génység és a gazdagság közti hatalmas szakadékot is: 
Hasonlatát így a halotti tor előkészületéből vette: 

a -  Meghalt Kiss Árt>n‘, "elpusztult egy 'kis bártíhyká;
meghalt István gazda, elpusztult egy nagy ökör!

*

Ki teremtette a napot és a holdat? ...
-  Isten teremtette...
-  Hogy hívjuk őket? ...
-  Égitesteknek...
-  Melyik a fontosabb?...
- A h o ld ! . . .
-  Miért?...
-  Mert a hold éjjel világít, a nap meg nappal, mikor 

úgyis világos van!
*

A z első osztályos gyerekek levelet írnak a Jézuskának 
hogy mit szeretnének karácsonyra. Pali a levelét Anikó
nak akarja adni.

-  Miért nekem?...
-  Mert a te papád, a tisztelendő bácsi, naponta talál

kozik a Jézuskával!

„Már a tanácskozás iránti érdeklődés is eredmény.. ”
A szabadság dzsungelében

„Odi et amo” címmel rendezte meg a PEN Club és a 
Magyarországon 1989 óta működő Friedrich Neumann 
Alapítvány regionális konferenciáját a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban. A z Alapítvány tevékenységének fontos ele
me az egyéni és a közösségi jogok védelme, a jogállami
ság a civil kezdeményezések felkarolása. Erről beszélt 
H u b a y  Miklós ,  a Magyar PEN Club elnöke és 
P r ő h le  Gergely,  a Friedrich Neumann Alapítvány 
projektvezetője a vendégeket üdvözlő beszédében. Igen 
jó  bevezetés volt Görgey  G á b o r  megnyitója, mely
ben az ókori athéniek gondolkodásából kiindulva, arról 
beszélt, hogy mindent tudni és mindent megismerni le
hetetlen, de lehet a közös, folyamatos munka eredmé
nyeként a lehetetlenből egy kis darabkát mindig elhódí
tani, amelyből a roppant piramis felépülhet. Ezek a kis 
darabkák egyenértékűként építik fel a nagy egészet, nö
velve az összetartozás, együttműködés értékét.

>yA szabadság dzsungelében” címmel elhangzó elő
adások a „dzsungelből” kivezető utat keresték. Rámu
tattak a kultúra és ezen belül az irodalom hatására, 
melynek elengedhetetlen része az egyének, a csoportok 
és népek közötti eszmecsere és amely ezáltal a politika 
alakítójává is válik. Szó volt a közép-európai térség né
peinek és kulturális hagyományainak közös jellemvo
násairól, hogy ezzel -  a maguk szerény eszközeinek se
gítségével -  tovább erősítsék az összetartozást és az egy
másrautaltság tudatát, hogy a mélyben gyökeredző, de 
napjainkban is létező ellentétek felszámolásához vezes
senek.

Odi et amo -  gyűlölet és szeretet, gyűlölni és szeretni. 
Lehet-e gyűlölni egy idegen népet, nyelvet, kultúrát? -  te
szik fe l a kérdést, amire a legősibb és a legújabb történel
m i tapasztalatok is utalnak, hogy igen. De éppen így le
het szeretni is és erről az író-fordító tehet tanúbizonysá
got. amikor egy m űfordítása közben lesz annak az or

szágnak, vidéknek, népnek rajongója, hűséges támoga
tója. Személyes jellegű művekben, írásban, zenében, 
képzőművészeti alkotásokban jelentkezik ez a megértés, 
közelállás, „szeretet”. (Sok esetben éppen a kultúra fel
tételeinek megváltozása ront és ronthat ezen a téren!) 
Sajnos, sok esetben a bizalom, a szeretet, a megértés hi
ányzik az emberek, államok, népek kapcsolatából s ez 
nem szorítható a határok közé.

A  mostanihoz hasonló tanácskozások, közvetlen be
szélgetések célja: megtudni, mi fűz egy-egy írót valame
lyik szomszédos állam népéhez, nyelvéhez? Mit adtak 
egymásnak, mit kaptak egymástól? -  vagy mi okozza az 
idegenkedést, az elhúzódást... sokat jelent az élmények, 
emlékek felelevenítése, tisztázása! Ez tűnt ki az előadá
sokból, hozzászólásokból... Nehéz lenne felsorolni a há
rom napig tartó konferencia előadásainak még a címét 
is -  a szavak esélyei, a nemzeti önérzet, nemzeti gőg, 
azonosság és másság a kulturális idegenség távlatai, ér
telmiségi találkozók tapasztalatai, a gyűlölet szótára, 
tisztánlátás gyakorlatok, szabadság helyett dzsungelben, 
tűnődések hagyományról, költészetről, előítéletekről -  
fontos az egymás iránti érdeklődés volt és az egyéni be
szélgetések. T i z e n ö t  o r s z á g b ó l  é r k e z e t t  
í rók ,  m ű f o r d í t ó k  t a l á l k o z t a k  e g y m á s s a l .  
A z előadásokon kívül részt vettek a Nagyvilág című fo 
lyóirat kerekasztal-beszélgetésén, a búcsúesten pedig a 
Romániai Magyar PEN Club rendezésében H o r v á t h  
Imrére ,  a tragikus sorsú nagyváradi költőre emlékez
tek

Amikor megkérdeztem P r ő h l e  Gergelyt ,  az Ala
pítvány főtitkárát, mit tapasztalt a térség országaiban 
rendezett eddigi konferenciákon, többnapos találkozá
sokon, a személyes kapcsolatok kialakulása terén, rövi
den válaszolt:

-  A z eredményt az idő hozza meg. Már a tanácsko

A  k e n g u r u k  h a z á j á b a n  j á r t a m
„Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával 
mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Úr elé.” (Filippi 4,6)

Molnár Erzsébet az Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatója, aki két 
évig élt Ausztráliában, s most hazatérve, itthon folytatja tanulmányait. Kicsit 
máshogyan már, mint elutazása előtt, hiszen távolléte alatt sokat tapasztalt, 
tanult, s most ezeket a tapasztalatait osztja meg velünk Beszámol arról, 
hogy hogyan is élt Adelaide-ben, ahol másfél évig tanult az ottani Evangéli
kus Teológián.

Nem vagyok nagy világutazó, 
sem az, aki keresi az izgalmakat -  
ebből a mindennapi élet biztosít 
eleget. Mindezek ellenére elju
tottam a világ legtávolabbi föld
részére és országába: Ausztráliá
ba.

Olyan családból származom, 
ahol gyermekkoromban már az is 
nagy dolognak számított, ha a leg
közelebbi városba eljutottunk fél
évente vagy évente egyszer. Ebből 
adódóan soha egyikünk sem álmo
dott arról, hogy valaha is eljussunk 
külföldre, arról még kevésbé, hogy 
tengerentúlra.

A mai időkben egyre keveseb
ben engedhetik meg maguknak, 
hogy külföldre utazzanak, nem
hogy több tízezer kilométerre levő 
országba.

Máig sem értem pontosan, hogy 
hogyan és miért, de 1993-ban -

óriási meglepetésként -  egy meg
hívás érkezett egy ismerős család
tól: menjek, és töltsék egy-két évet 
Ausztráliában, ők biztosítják az 
anyagi hátteret.

A döntés nem volt egyszerű, s 
ennek több oka is. volt.

Először: akárhogy is volt-van, az 
ember mindig gyereke marad a 
szüleinek, azok pedig a szülei, és 
nekem nagyon sok lelkiismereti 
kérdést, álmatlan éjszakát adott az 
a tény, hogy nemcsak az édes
anyám felelős értem, hanem én is 
őérte.

Másodszor, a tanulás. 1992-ben 
már diplomásként, egyévi főállású 
hitoktatás után kezdtem el tanul
mányaimat a Teológián. Tehát az 
első év végén voltam, a vizsgaidő- 
szak közben kellett dönteni arról, 
hogy elfogadom-e a meghívást 
vagy sem, számolva azzal, hogy ez

zel évekkel kitolódhatnak a tanul
mányaim.

A döntést megnehezítő harma
dik szempont az volt, hogy nem is
mertük egymást olyan jól ezzel a 
családdal, s nem a szomszédos or- 
szágbá hívtak, ahonnan egyszerűb
ben haza lehet jönni.

No és a nyelvismeret. Az sem 
volt. Hogyan és mikor fogok én 
megtanulni angolul, amikor min
dig olyan nehéznek és elsajátítha- 
tatlannak tartottam?

Hogy mi lett ezekkel a kérdé
sekkel és kételyekkel? Igyekeztem 
megbeszélni őket a barátaimmal, a 
családommal, tanáraimmal, lelké
szeimmel. Az ajánlat egyszerűen 
túl nagy volt ahhoz, hogy vissza
utasítsam! De a döntés felelőssége 
még nagyobb! S mi segített ebben?

1993 májusában esti áhítatot 
tartottam a Teológus Otthonban, 
és az alapige a címként vett ige 
volt, amely támaszként állt mellém 
és volt velem minden nehézségben 
azon a távoli földrészen az elmúlt 
több mint két évben.

(Folytatása következik)
Molnár Erzsébet

E g y  a lk o h o l i s ta  le v e le
Nem tudom, mit gondol most rólam. De lehet, 

hogy jobb is. Talán azt mondja magában: „Ismerem az 
alkoholistákat: agresszívek, könyörtelenek és hálátla
nok. Láttam már néhányat!” De az is lehet, hogy egy 
megtört feleség olvassa most ezeket a sorokat, aki ép
pen a férjét várja haza valamelyik kocsmából, s nin
csenek illúziói azzal kapcsolatban, hogy milyen álla
potban fogja őt viszontlátni.

Talán nehezen hihető, de gyűlölöm az italt. A  leg
nagyobb ellenségem, akivel naponta meg kell birkóz
nom. Sajnos, még nem sikerült fölébe kerekednem, 
mindig leteper. Higgye el, rettenetes együttélni vele.

Egyszer -  már nem emlékszem, hogyan -  a kezem
be került egy Biblia. Olvasgattam belőle. Egy történet 
megragadt bennem. Amikor Jézus egy megszállottat 
gyógyított'meg. Sokat gondolkodtam ezen azóta, és 
azt hiszem, én is megszállott vagyok. Nem tudom, ho
gyan lehet ez, de nem azt csinálom, amit szeretnék. Ó, 
hányszor akartam falhoz vágni azt az átkozott poha
rat és az üveget, de valami hang arra ösztökélt, hogy 
inkább töltsem magamba a tartalmukat.

Tudja, van családom... volt... A  végsőkig kimerítet
te már ő k e t... Szóval én és az italozásom. Akárhány
szor megígértem nekik, hogy soha többet, mind
annyiszor az eszméletlenségig részegen állítottam ha
za. Lassan elfordultak tőlem, meggyűlöltek. Tulaj
donképpen megértem, hiszen pokollá tettem az éle
tüket. Ma már hiába próbálok velük beszélni, hogy 
higgyék el, meg akarok változni, már nem tudnak ne
kem hinni. Észre sem vesznek, ha mellettük vagyok.

Egyedül maradtam. Egyedül a lelkiismeretemmel, 
amely szüntelen gyötör, és persze azzal az átkozott 
hanggal, amely megkötöz és a pohárhoz vonszol.

Nem tudom, ilyen-e a megszállottság, de azt tu
dom, hogy nem tudok szabadulni ettől a szenvedély
től: innom kell, s mert ettől rosszul érzem magam, 
még többet kell innom. Azt hiszem, mindenki azt 
gondolja, hogy az alkoholistáknak nincsenek gondo
lataik és érzéseik, csak öntik magukba az italt üveges 
szemekkel, míg emelni tudják a kezüket a szájukig. 
Én szoktam gondolkodni. Azon, hogy milyen nyomo
rúságos is az élet, milyen elviselhetetlen az egyedül
lét; s minél többet gondolkodom ezen, annál kilátás- 
talanabbnak tűnik az élet, és ilyenkor keserű sírás tör 
föl belőlem. Szeretném a világba kiáltani, hogy segít
sen valaki rajtam! Sokszor egy kedves pillantás is elég 
volna. Ha valaki szeretettel tudna rám nézni... Ha va
laki kíváncsi volna rám, ha csak meghallgatna! Tu
dom, nem lenne könnyű. Ndjgyon elvadultam már az 
emberektől, s félek is tőlük. Talán kiabálni kezdenék 
azzal, aki hozzám hajolna, de ha tényleg őszintén for
dulna hozzám, meghallaná, megértené, hogy a lelkem 
ezzel a jdáltással megragadni akarná azt az embert, 
nehogy elmenjen, nehogy újra egyedül hagyjon...

Mostanában azon gondolkodom, hogy ha én is iga
zi megszállott vagyok, akkor engem is meg tudna gyó
gyítani Jézus... Ő talán mellettem sem menne el szót
lanul, közömbösen. O, milyen csodálatos ajándék len
ne! Ha egyszer úgy tudnék hazamenni, hogy nem va
gyok részeg! Talán a családom sem gyűlölne...

Ha beszélne Vele valaki, ha megemlítene neki... Én 
is keresem Őt, hátha meglelem valahol...

Hogy nem tudja, ki vagyok? Biztosan látott már va
lahol. Tegnap. Vagy ma. Vagy tegnapelőtt. De holnap 
biztosan látni fog valahol: egy kocsmában, részegen 
dülöngélve. Vagy otthon...

zás iránti érdeklődés is eredmény és az, amikor előre 
kém ek meghívót a következő konferenciára...

Hogyan is írta Reményik Sándor a fordítóról? 
Fordítani annyit tesz, mint meghajolni, 
Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.

Sebeiken Pálma

ZSILINSZKY MIHÁLYRÓL
Családi neve jó l  ismert: nagybátyja volt a később 

mártírhalált halt Bajcsy-Zsilinszky Endrének
Személye és munkássága: jelenünkben a l ig  ismert.
1838. május 1-jén, Békéscsabán született. Elemi isko

lába Békéscsabán és Orosházán, gimnáziumba pedig 
Szarvason járt. Iskolái, a hozzájuk fűződő helyi, és egy
házi hagyományokkal, jó  hátteret adtak indulásához.

1858-ban a pesti Protestáns Teológiai Akadémiára 
iratkozott be. Vele egyidőben, ott folytatta tanulmányait 
G y ő r y  V i l m o s  é s T h a l y  K á l m á n  is. 1860-ban 
külföldön gyarapította ismereteit: fé l évet a hallei, fél 
évet pedig a berlini egyetemen töltött, de Németország és 
Svájc több egyetemét is látogatta.

Hazatérve, a szarvasi főgimnázium tanára lett. Taná
ri munkája mellett több tankönyvet írt. így is segítve egy
házunk oktató-nevelő munkáját. Állásáról azonban 
már néhány év múlva, 1874-ben lemondott, de a várme
gyei és az egyházi életben továbbra is részt vett.

P o l i t i k u s  volt. 1875-ban Gyomán képviselővé vá
lasztották Két ciklusban ezt a kerületet, kettőben pedig 
Békéscsabát képviselte az országgyűlésben.

1889-ben Csongrád, 1892-ben pedig Zólyom várme
gyefőispánja lett. 1895. február 20-án államtitkári kine
vezést kapott a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
ba. Pedagógiai és politikai tapasztalatait minisztériumi 
munkájában is jó l hasznosította.

A  Tisza-kormány bukásakor, 1905-ben mondott le 
minisztériumi állásáról, de közben, 1896-1904. között, 
majd 1910-től ismét képviselőséget vállalt.

_____________________________________________

T ö r t é n e t t u d ó s  volt. A  Magyar Tudományos 
Akadémia már 1878-ban levelező tagjává választotta, 
,A  nagy emberek szerepe a történelemben” című érteke
zésével, majd 1899-ben e testület rendes tagjaiéit.

1903-1909 között a Magyar Történelmi Társulat alel- 
nöke volt. Tudományos munkásságát elismerve, a ko
lozsvári egyetem (1896) bölcsészeti, a genfi egyetem 
(1909) pedig teológiai díszdoktorrá avatta.

Vezető tagja volt a Luther Társaságnak és a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaságnak.

Néhány fontosabb, egyházunkhoz kapcsolódó m ű
ve: „Szarvas város történelme és jelen viszonyai” 
(Pest, 1872.), „Békésmegyei oklevéltár” (Haan Lajos
sal -  Bp., 1877.), jyA magyar országgyűlések vallás
ügyi tárgyalásai...” (I.-IV. köt., Bp., 1880-1897.), 
„Csongrád vármegye története” ( /- // / .  köt., Bp.,
1897- 1900.), „Az 1848-iki vallásügyi te. története” 
(Bp., 1908.).

Külön említjük meg, A  magyarhoni protestáns egyház 
története” című 800 oldalas könyvét, amely Zsilinszky 
szerkesztésében, F a r k a s  J ó z s e f ,  K o v á c s  S á n 
d o r  és P o k o l y  J ó z s e f  közreműködésével jelent 
meg (Bp., 1907.). Zsilinszky írta az anyag 1608-1711. 
közötti részét. E  nagy formátumú, alapos könyv -  a 
szükséges fenntartásokkal és kritikával -  jelenünkben is 
jó l használható.

F e l ü g y e l ő  volt. Tevékenyen részt vett egyházunk 
életében. Előbb a tekintélyes békéscsabai egyházközség, 
ezután a békési, majd az arad-békési egyházmegye,
1898- tól 1911-ig pedig a bányai egyházkerület felügyelő
je  volt.

Apósa volt H a a n  L a jo s ,  a szintén történettudós 
békéscsabai lelkész.

1925. október 4-én, Budapesten hunyt el.
Zsilinszky müveinek egy része a történettudománynak 

-  és ezen belül az egyháztörténetnek -  időtálló segítséget 
adhat.

Halálának 70. évfordulóján a tudósnak kijáró tiszte
lettel emlékezünk reá.

B. B.L
_________________________ I____________________t
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G yülekezeti H ázat szenteltek  Székesfehérváron
••

Okumené -  elméletben és gyakorlatban
(Folytatás az 1. oldalról) 

zeumát helyezték el, kártérítés fe
jében lemondtak róla. Hivatalos 
értékbecslés alapján 56 millió fo
rintban állapították meg a kártérí
tés összegét, és ezt két részletben 
ki is fizették az egyházközségnek. 
Megnyílt az út az új Gyülekezeti 
Ház építése előtt. Csutiné Schleer 
Erzsébet tervei szerint kezdték 
meg a négyszintes épület felépíté
sét. A gyülekezetei szolgáló nagy 
és kistermek mellett helyet kapott 
a lelkészlakás és a gondnoki lakás 
5 és ami dicséretes, figyelembe 
vették a mozgáskorlátozottak igé
nyeit is, tolókocsi számára feljárót 
és mellékhelyiséget is építettek. 
Jó példa ez hasonló egyházi épít
kezések számára. 1994. október 
15-én volt a ház alapkőletétele. 
Mindezekről a gyülekezet felügye
lője, dr. Molnár Gyula számolt be 
örömmel az ünnepi közgyűlés 
előtt.

Kiss László építészmérnök volt 
az építkezés menedzsere és irányí
tója. Lelkesen beszélt arról, hogy 
minden munkára helyi iparost, 
mestert tudtak találni, akik fegyel
mezetten, gyorsan végezték el fel
adataikat és amikor elkészültek, 
„örömmel szemlélték és büszkék 
voltak arra, hogy ezek a szép részle
tek kezük munkája nyomán alakul
tak ki. ” Harmonikusan, szépen al
kották meg az épület belső színei
nek, világításának és bútorzatának 
összhangját. Mindezek mellett az 
épület külső festését a templom
mal is összhangba hozták, sőt a 
templom festését is elvégezték.

A felszentelés az épület előtti 
parkban, a szabad ég alatt kezdő

dött. D. Szebik Imre püspök mel
lett Lábossá Lajos, az egyházme
gye esperese és Bencze András he
lyi lelkész végezte a szolgálatot. 
Számos egyházmegyebeli és távo
labbról jött lelkész és gyülekezeti 
tag énekelt boldogan a gyülekezet 
tagjaival együtt. A  helyi gyülekezet 
kórusa, a lajoskomáromiak fúvós 
kara szolgált e szabadtéri szentelé
sen.

Ezután vonult be a gyülekezet a 
templomba, ahol az istentisztele
ten a püspök ÍJn 5,4 alapján Isten 
győzelméről szólt, melyet világgá 
kell kürtölni! Az ember minden
kor szerette volna legyőzni a vilá
got, tudománnyal, ideológiával. 
Ebben a városban lehet arra is 
gondolni, hogy István király az 
egyház alapításával hogyan tette 
egy nemzetté és győzedelmessé a 

keresztyén hitet. 
Ugyanezt tette a 
reformáció is. Ma 
is meg akar győzni 
minket Isten a kö
zömbösségünkben . 
Krisztus győzött, 
vele lehet győzel
mes keresztyén 
életet élni!

A vendégek kö
zül többen köszön
tötték az ünneplő 
gyülekezetét, kö
zöttük Lábossá La
jos esperes, Nagy 
István, a város pol
gármestere, aki a 
város egy festőjé
nek festményét 
ajándékozta az új 
ház részére. Üdvöz
lés hangzott a kato
likus és a reformá
tus gyülekezet kép
viseletében is. D. 
Szebik Imre püspök 
mondotta zárszavá
ban: Nagyszerű do
log így együtt ünne
pelni, lelkesedni Ez 
a ház közösséget te
remt!”

Gyülekezet a szabadtéren

Óvodás gyermekek szolgálata a templomban

H álaadás Szentesen  és N agym ágócson
Egy kellemes nyári napon felújítás 

utáni templom-újraszentelési ünnep
ségre készültek mindkét helyen a kö
zeli és távoli evangélikus hívek, és a 
velük együtt örvendező testvéregy
házak vezetői és hívei, valamint az 
érdeklődők mindkét gyülekezetben.

Az ünnepség első része a szentesi 
templomban kezdődött. Dr. Harmati 
Béla püspök igehirdetésében a temp
lom szerepét méltatta, hangsúlyozta, 
hogy milyen nagy szerepe van a gyü
lekezet életében a templomnak. Kü
lön hangsúllyal szólt arról, hogy jó 
lenne, ha Magyarországon a 2000-ik 
évre minden templom megújulna! 
Mindig szívet melengető dolog Isten-

A szentesi templom

nek hálát adni, templomot megújíta
ni, kérte a híveket, szeressék az Ige 
hajlékát.

A hálaadó istentiszteletet ünnepi 
közgyűlés követte. A gyülekezet lel
késze, Halasy Endre esperes ismer
tette a templom történetét, amely 
1905-ben épült. Az eltelt idő után 
szükségessé vált annak renoválása. A 
belső falazata esztétikus pasztellszí- 
nezést kapott. Az orgonát is teljesen 
felújították. A színes ablaküvegeken 
beáradó napfény áhítatra készteti a 
bent lévő híveket. Az oltárkép külön 
érdekessége, hogy annak idején hely
beli festő készítette: Hegedűs Sándor. 
A festő feleségét és indiai barátját 
mintázta meg -  Jézus a samáriai ass
zonnyal című képén.

A csongrád-szolnoki evangélikus 
egyházmegye jelenlévő lelkészei ad
ták át a gyülekezetük köszöntését. 
Elsőnek Takács János hódmezővá
sárhelyi lelkész, a megye lelkészi do
yenje, akit Tóth Attila, szegedi lelkész 
követett, majd Bácsi János a szolno
kiak köszöntését hozta. Eljöttek a 
szomszédos egyházmegyék képvise
lői is, közülük elsőnek Táborszky 
László, a kelet-békési egyházmegye 
esperese szólalt fel, majd a nyugat
békési egyházmegye esperese, Pintér 
János követte.

A testvéregyházak is köszöntöt
tek.

A csongrád-szolnoki egyházme
gye örömét köszöntőjében Szabó 
László egyházmegyei felügyelő tol

mácsolta. Beszédében kiemelte,, 
hogy Szentesre mindig örömmel 
gondol, hiszen apai nagyszülei is lá
togatták a templomot, amikor Szen
tesen éltek. Az esperes immár a 
harmadik templomát újíttatta fel 
egy éven belül, életére, valamint a 
szentesi hívekre és további munkál
kodására a gondviselő Isten gazdag 
áldását kérte.

A nagymágócsi templom zsúfolá
sig megtelt a gyülekezet tagjaival és a 
község nagyszámú érdeklődő lakosá
val, felekezetre való különbség nél
kül. A templom esztétikus belsőt ka
pott.

A püspök igehirdetésében kitért a 
templom jelentőségére, mint Isten 
hajlékára, kiemelte, hogy gazdag az 
a gyülekezet, amely templomot re
novál, amely gazdagság elsősorban a 
lélek gazdagsága. Itt is elmondta, 
hogy szeretné, ha az ország vala
mennyi temploma az évezred végére 
megújulna, majd megáldotta a meg
újított templomot és a jelenlévőket, 
és kérte, hogy szeressék templomu
kat.

Ezt követően a hívek és a püspök, 
valamint a vendégek rövid kötetlen 
beszélgetés keretében találkoztak 
egymással, s ezen a község polgár- 
mestere is részt vett.

Ez a nap sokáig emlékezetes ma
rad mind a szentesiek, mind a nagy- 
mágócsiak életében.

Szabó László 
egyházmegyei felügyelő

Genfben tanácskozott az Egy
házak Világtanácsa Központi Bi
zottsága 1995. szeptemberében.

Legfontosabb témaként az Egy
házak Világtanácsának önértelme
zése állt a tárgyalások középpont
jában. Milyen helyet foglal el ez a 
nemzetközi szervezet az ökumeni
kus mozgalmon belül? Melyek a 
jelenlegi feladatai? Mire kell töre
kednie? Milyen reális célokat tűz
het maga elé?

A kérdések megválaszolása 
előtt Konrad Raiser főtitkár fel
mérte az ökumené és benne az 
Egyházak Világtanácsának jelen
legi helyzetét. Sajnálattal állapítot
ta meg, hogy az ökumené két szár
nya hiányzik a mozgalomból. Nem 
mozdul el a holtpontról a protes
táns-római katolikus kapcsolat, 
bár kis lépésekre vonatkozóan jo
gos reményeink lehetnek. Másfe
lől az Egyházak Világtanácsának 
az utolsó hónapokig szinte semmi 
kapcsolata nem volt a másik hiány
zó szárnnyal, azokkal a kisegyhá- 
zakkal, karizmatikus, pünkösdi és 
úgynevezett független egyházak
kal, amelyek Latin-Amerikában és 
Afrika-szerte látványos fejlődés
nek indultak. Az Egyházak Világ
tanácsának munkálkodnia kell te
hát azon, hogy az említett két 
szárnnyal minél gyümölcsözőbb 
kapcsolatot építsen ki.

Ugyanígy időszerű az Egyházak 
Világtanácsáról való eddigi gon
dolkodás felülvizsgálata. Az Egy
házak Világtanácsa ugyanis alkot
mánya szerint tagegyházak közös
sége. Legfőbb célja a tagegyházak 
közötti kapcsolat elmélyítése és 
ápolása. Napjainkban emellett a 
régi cél mellett új feladat, hogy az 
Egyházak Világtanácsa kinyújtsa a 
kezét a tagegyházakon kívül az 
ökumenikus szervezetek felé is 
(felekezeti világszövetségek, egyes 
országok ökumenikus tanácsai, 
női és ifjúsági szervezetek stb.), és 
velük valamilyen formában hivata
los kapcsolatra lépjen.

Mindezeknek az aktuális felada
toknak végzése közben az Egyhá
zak. ,yi^igta$ácsáitaM tisz t^ap  leélj 
lennie azzal, hogy nem foglal eí 
rendkívüli helyet az.ökumenikus 
mozgalomban. Nem szuperegyház

és nem csúcsintézmény akkor sem, 
hogyha mindmáig a legátfogóbb 
nemzetközi ökumenikus szervezet. 
Alázattal tekinthet csak az ökume
nikus mozgalomra, amelynek csu
pán egy tagja, és alázattal igye
kezhet munkálkodni azon, hogy 
Krisztus követői között egység, bé
ke és testvériség legyen az evangé
lium hitelét rontó szétszakadozott- 
ság és feszültségek helyén.

Három év választ el bennünket az 
Egyházak Világtanácsa következő, 
jubileumi nagygyűlésétől, amelyet 
1998. szeptemberében rendeznek 
Harareban, Zimbabwe fővárosában. 
Ezen a világgyűlésen fog megemlé
kezni az Egyházak Világtanácsa 50 
éves fennállásáról; alapításáról, 
amely 1948-ban történt Amszter
damban, az akkori „keresztyén Eu
rópa” egy jelentős városában. Ab
ban a városban, amely a közben el
telt 50 esztendő alatt a szekularizá
ció fellegvára lett. Ünneplés, bűnbá
nat, megtérésre hívó szó egyaránt 
központi üzenete lesz a jubileumi 
nagygyűlésnek, amelynek főtémája 
ez a mondat: „Térj Istenedhez -  ör
vendezz reménységben!”.

Megkezdődött a felkészülés er
re a nagygyűlésre. Folyik a terve
zés a helyszín és az anyagiak vo
natkozásában; a zimbabwei egyhá
zak is megkezdték a helybeli elő
készítő munkákat; a program is ki
rajzolódik lassan. A nagygyűlés 
idején ér majd véget az az egy év
tizedig tartó program, amelyet az 
Egyházak Világtanácsa a nőkkel 
való szolidaritás jegyében terve
zett és hajt végre. Az ún. „női évti
zed” egy küldöttsége épp ezekben 
a napokban látogatja meg a ma
gyar egyházakat és találkozik ma
gyar protestáns lányokkal és asszo
nyokkal. Mivel a nagygyűlés lesz 
ennek a női programnak lezárása, 
valószínűleg meghatározó színt je
lent majd a nagygyűlés palettáján. 
Egy másik érdekesség, hogy a 
Központi Bizottság női tagjainak 
kérésére gyerekeknek szóló prog
ram fogja teljessé tenni a hararei 
világgyűlés életét.

,Vendégek;^t. is fogadott ülésén a 
Központi Bizottság. Francia Poli
nézia küldöttsége utazott azokban 
a napokban Párizsba, hogy Chirac

elnöknél tiltakozzon a térségük
ben végzett atomkísérletek miatt.
A delegáció egy tagja, az ottani 
evangélikus egyház vezető püspö
ke még Párizsba érkezte előtt 
megszakította útját Genfben, hogy 
találkozzon az Egyházak Világta
nácsa Központi Bizottságával. A 
találkozásnak különleges követ
kezménye lett: elhatároztuk, hogy 
másnap, abban az időben, amikor 
a delegáció Chirac elnökkel talál
kozik, mi is kifejezzük valamilyen 
módon a támogatásunkat. Menet 
indult másnap délben az Ökume
nikus Központból az ENSZ épüle
te elé. 300 ember vitte az Egyhá
zak Világtanácsa Központi Bizott
ságának tiltakozását az atomkísér
letek miatt. Amíg az Egyházak Vi
lágtanácsa vezetői átadták a tilta
kozást az ENSZ illetékeseinek, 
addig mi valamennyien a csendes
óceáni régióból származó keresz
tyén énekeket énekeltük, imád
koztunk és igét olvastunk a genfi 
Nemzetek terén, az ENSZ épülete 
előtt, és kifejezésre juttattuk hi
tünket, hogy Isten ezt a földet 
azért adta az embernek, hogy őriz
ze és művelje, nem azért, hogy 
tönkretegye és megsemmisítse.

Végezetül hadd zárja ezt a be
számolót egy személyes élmé
nyem. A genfi németajkú evangéli
kus gyülekezet vendége voltam a 
vasárnapi istentiszteleten, ahon
nan ebédelni hívott otthonába egy 
kedves házaspár, egy germaniszti
kaprofesszor és a felesége, aki Lu
ther Márton egyenesági leszárma
zottja. Láthattam a kiterjedt csa
ládfának azt az ágát, ami a refor
mátortól vendéglátómig húzódik, 
és megtudhattam, hogy Luther 
Mártonnak ma kb. 3000 leszárma
zottja él földünk különböző pont
jain. Számon tartják egymást, sőt 
évente találkoznak. Ökumené, ke
resztyén együvé tartozás -  elmélet
ben és gyakorlatban. Az elmélet 
gyakorlattá válását jelentette szá
momra ez a vasárnap. Azt a soha 
meg nem fakuló, mindig meglepő 
élményt, hogy mennyire közel áll
nak egymáshoz azok, akik ugyan
annak a Krisztusnak tanítványai, 

j .bárhol élnek is a földön.
Szabóné Mátrai Marianna

NEM  „NYUGDÍJKORHATÁR”

60 éves jubileum Nagytarcsán és Pécelen
Ez év őszén ünnepelte a nagytar- 

csai gyülekezet önállósulásának 60. 
évfordulóját. Ugyanakkor a péceli 
gyülekezet 60 éves templomáért ad
hatott hálát, melyet a maroknyi, de 
lelkes és áldozatkész gyülekezet saját 
erőből, gyönyörűen felújított.

A jubileumi ünnepek nyitányaként 
Harmati Béla püspök szolgált hálaadó 
istentiszteleten mindkét gyülekezet
ben. Nagytarcsán együtt szolgált vele 
Klaus Engelhardt német püspök is.

Következő vasárnap a volt anya
gyülekezet, Cinkota lelkésze, Blat- 
niczky János prédikált Nagytarcsán. 
Az ő édesapjától, Blatniczky Jenőtől 
vette át a gyülekezet gondozását 
Nagytarcsa első önálló lelkésze, 
Sztehlo Gábor, aki hamarosan paróki
át építve, népfőiskolát szervezve, 
megalapozta a gyülekezet életét. A

népfőiskola épületeiben a második 
világháborút követően néhány évig

A 60 éves péceli templom

külmissziói iskola is működött. Erre 
is emlékezve hirdettünk missziói na
pot a jubileumi sorozat harmadik va
sárnapjára, melyen Keveházi László, 
aki maga is két évet tanult a nagy tár
csái külmissziói iskolában, valamint 
dr. Anne Marie Kool holland misszio- 
lógus, a Protestáns Missziói Tanul
mányi Intézet igazgatónője szolgált.

A következő ünnepi esemény a 
sorban az országos evangelizáció 
volt, melyről már sokat olvashattunk 
lapunkban.

S végül egyházzenei hangverseny 
zárta a jubileumi hónapot, melyen a 
gyülekezet énekkarai mellett, az egy
kori nagytarcsai kántor-tanító, Blas- 
kovits Oszkár unokái, Zászkaliczky 
Pál otthonigazgató és Zászkaliczky 
Tamás orgonaművész szolgáltak.

Reméljük, ez a gazdag jubileumi 
hónap is jelezte: a 60. év nem „nyug
díjkorhatár” egyik gyülekezet életé
ben sem!

Gáncs Péter

Utak -  lehetőségek az örömhír továbbadására
Már lassan távolodnak tőlünk a vakáció élményei, 

most azonban egy olyan „emlék”-ről szeretnék röviden 
beszámolni, amelynek nem szabad és nem lehet elhalvá
nyulnia, sőt erősödnie kell és átplántálódnia sokakban.

Már hatodik alkalommal került megrendezésre az 
Evangélikus Teológiai Akadémián a hitoktatók nyári 
tanfolyama. Próbálkozás szintjén indult a képzés 1989- 
ben, és a szervezők kitartó munkájának következtében 
sorozat lett belőle.

Valamikor, pár éve hallottam ezt a mondatot egy moz
galom mottójaként: a világnak Krisztus kell.

Igen -  ezt úgy mondanám: a világnak Élet kell, igazi 
Élet. Ki képviselheti ezt az ügyet? Mindenki, aki hű -  és 
akar is lenni -  Krisztus tanításához; akinek egyetlen a 
fontos, az IGAZSÁG. Járhatunk külön úton -  tán még 
egyházon kívül is -, de egymást megtalálva, együtt lehet 
a Lélek szerinti egységben élni, munkálkodni.

A kik vállalják a tanítványságot, azoknak különösen 
nélkülözhetetlen a FORRÁS. Ahhoz, hogy bárki felelő
sen tanítani tudja a gyermekeket -  hitoktatónak is tanul
ni kell, el kell mélyednie a szakkérdésekben.

A z ország különböző területeiről érkeztek a résztve
vők, mintegy 30-35-en.

Reggeli és esti áhítatok foglalták keretbe nap m int nap 
az ismeretanyagot, lelki és szellemi „táplálékot”.

Rövid idő alatt (nyolc nap) nagyszerű rendszerek csil
lantak fel, amelyek egyéves munkához is végig segítséget 
nyújtanak Evangélikus magyar pedagógusok, lelki ébre
dést munkáló honfitársaink „keltek életre”, erősítve ez
zel minket keresztyénségünkben.

A  Németországból meghívott Kwiran professzor, a 
braunschweigi valláspedagógiai intézet igazgatója be
szélt tapasztalatairól, módszereiről, amely mély teológiai 
tudásról, széles látókörről tett bizonyságot, mégis egé
szen közérthető formában.

Nagy érdeklődéssel hallgattuk valláspedagógiai 
előadásait, amelyek a fejlődés fázisairól szóltak, és 
amelyeket figyelembe kell venni a nevelés és oktatás 
folyamán. A  bibliai csodatörténeteket, példázatokat 
nagyon egyszerűen, szemléletesen, konkrét példákon 
mutatta be. Sok-sok képet alkalmaz munkájában, 
amelynek során mozgásba hozza, irányítja a gondola
tokat, ezek a későbbi csoportmunka alapjául szolgál
nak. A z ó- és újszövetségi tém ák a gyermekek életko
ri sajátosságainak megfelelően vannak felépítve. B i
zonyította, hogy a Biblia világa a ma emberéhez is 
szól, igenis szoros kapcsolat van ma is a m i életünk és 
az akkori életek között, és Jézus ma is Megváltó tud 
lenni; bennünk és közöttünk él. A kkor éri el célját a 
m i m unkánk, ha ezt a gyermekekkel való közös tevé
kenységeinkben valóban fe l tudjuk újra és újra ébresz
teni.

Bár nálunk Magyarországon más lehetőségekből kell 
kiindulni, mégis sokat tanulhatunk Kwiran professzor
tól, elsősorban a szemléletet, a bizalmat és a szeretetet. 
Fontos figyelni arra, hogy a vallásos nevelés már az 
anyaméhen belül elkezdődik, és biztosítani kell a későb
biek során az óvodában és az iskolában ezek feltételeit.

Tőlünk is függ hogy milyen lelkületű, erkölcsű embe
rek válnak a mai, modem gyermekekből.

Nem lehet közömbös, hogy m i felnőttek mit tartunk 
értéknek, és azt hogyan próbáljuk továbbadni.

Reménységgel nézünk evangélikus óvodáinkra, isko
láinkra. A  lelkészek hitoktatók pedagógusok összefogá
sa, a szülők együttműködése segítheti a keresztyén kö
zösségek kialakulását, formálódását, hiszen keresztyén 
nevelés „csak” ezáltal valósulhat meg.

A  tanfolyam végén örömünket, köszönetünket fejez
tük ki a külföldi és hazai lelkészeknek hogy tudásukat, 
szeretetüket megosztva, gazdagítottak minket.

Tóth Éva Marianna

„ÉS Ő  ADOTT NÉM ELYEKET ... TANÍTÓUL’

Hitoktatás diplomával
„Örök Isten kezed ezer áldást ad.
Milyen boldog, aki téged szolgálhat.
Nagy hűséged hűségével hálálja,
Szent egyházad építését munkálja.”

Ez az ének hangzott fel a győr-nádorvárosi temp
lomban Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap 
délelőttjén.

Ünnepelni jöttek a gyülekezeti tagok ezen a napon, 
hogy Samu Jánosné Kovács Anikó hitoktatói diplo
májának ünnepélyes átadásán részt vegyenek, és a 
család örömében osztozzanak.

Az igehirdetést Szabó Lqjos, a Teológia tanára vé
gezte, aki Pál Efezusiakhoz írt levél 4. részének 11. 
versét választotta.

„És 8  »adott« némelyeket apostolokul, másokat

prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pász
torokul és tanítókul...”

A mai időkben ugyanúgy szükség van dolgos, fel
adatát hittel végző elhívottra, aki példakép tiszta éle
tével, cselekedetével a rábízottak szemében.

Kovács Anikó ezen a napon kapott hivatalos „pe
csétes” okiratot, hogy az egyik legnehezebb feladatot, 
a hitoktatást végezhesse.

A kisgyermekek leikébe a „magot” a győrsági gyü
lekezetben már évek óta hűséggel veti, hogy az aratás 
se maradjon el. Reménység szerint évek múlva volt 
tanítványai majd ugyanúgy fogják testvéri szeretettel 
fogadni, ahogy édesapját fogták közre a gyülekezet 
tagjai istentisztelet után, hogy őszinte kézfogással kö
szöntsék volt lelkészüket. Édesapát, aki hosszú éve
ken át szolgálta nehéz időkben is a győri gyülekeze
tét.

Szabó Lajos, az igehirdető lelkész és tanár felhívta 
a figyelmet arra, milyen felelősség az igehirdetés, a 
hitoktatás, hiszen a kisgyermek egyszer megkérdez
heti: Úgy éled-e az életedet, ahogy tanítod? Milyen 
nehéz erre a kérdésre felelni! Kovács Anikónak nem 
kell tartania ettől a kérdéstől, hiszen példa erre eddi
gi élete és munkája. Édesapja, Kovács Géza a győr- 
nádorvárosi templomban hirdette Isten igéjét. Anikó 
testvéreivel együtt minden vasárnap reggel hálával ál
dotta az Úr nevét. Énekhangjukkal is vezették a gyü
lekezet énekét. A magvetés már jtt kezdődött példa- 
mutatással, amely felnőtt korra a magok szórásává, a 
tanítássá fejlődött.

Isten áldása legyen továbbra is Samu Jánosné Ko
vács Anikó hitoktatói munkáján.

Horváthné dr. Molnár Lívia
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1  I N A P R A
íme, most van a kegyelem ideje! íme most van az üd

vösség napja! 2Kor 6,2

VASÁRNAP Ne koholj rosszat embertársad ellen, aki 
gyanútlanul lakik melletted. Péld 3,29 (Róm 13,10, Lk 
17,20-30, Róm 14,7-9, Zsolt 16) Alaptalan vádaskodás, 
egymás nevének beszennyezése egyik legalapvetőbb 
bűnünk. Könnyű az ember becsületét, hímevét tönkre
tenni, életébe belegázolni. Pedig Isten országa közöt
tünk van, vele az a szeretet, mely örök, mely Isten lé
nyege. Ez a szeretet nem vádol, hanem a felebarát tisz
teletére, megbecsülésére késztet, ha ezt cselekedjük, 
akkor bennünk van a szeretet.

HÉTFŐ Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak 
te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Zsolt 
4,9 (Kol 3,15, Lk 11,14-23, Jób 32,1-22). A biztonság 
nyugtatólag hat az emberre, és az erre való törekvés a 
feladatunk, elhívatásunk. Kétféle biztonság van: a bel
ső, mely Urunk békességének uralmát jelenti szívünk
ben. Ennek kell (kellene) meghatároznia a másikat, a 
külsőt. A  tett a szívből, a lélekből indul el, nem mind
egy, hogy ezt mi motiválja, a gonosz forrása és annak 
csábító csalárdsága, vagy az értelem, mely a Mindenha
tó lehelete az emberben.

KEDD Jó, ha férfi már ifjúkorában igát hordoz. JSir 
3,27 (Mt 11,30, Lk 18,1-8, Jób 35,1-16). A munkának 
mindig értéke van, különösen akkor, ha meg is becsülik. 
Egy régi mondás szerint nemesít, és még értelme is van, 
ez a földi iga, mely sokszor verejtékes és fárasztó. Jézus 
ezt ismerve, az ő igáját adja a megfáradt testnek és lé
leknek. Az ő igája megnyugtat, tölti a lelket, alázatra in
dít és bölcsebbé tesz.

SZERDA Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki 
feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki fel
támasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre 
kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. 
Róm 8,11 (Józs 3,10, Zsid 13,1-6, Jób 38,1-41). Hatal
mas vigasz ez a halandóságában elbukott embernek. 
Annak a Lelke munkálkodik bennünk az Ige által, aki

úrrá lett a halálon. Ha Isten Szentlelke szerint járunk, 
akkor a Krisztusban vagyunk, és reményünk van arra, 
hogy halandóságunkban ne az elmúlás szerint gondol
kodjunk, hanem Krisztus feltámadásának tényében.

CSÜTÖRTÖK Ne mondd ki hiába Istenednek, az Ú r
nak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha 
valaki hiába mondja ki a nevét. 2Móz 20,7 (Mt 6,9, Zsid 
13,7-9a, Jób 40,1-14). Isten nevét sokszor kellene ki
mondanunk, de nem tesszük. Izrael népe számtalanszor 
hívta segítségül az Ú r nevét bajban, hálaadásban, ta
nácstalanságban, s ezt a hétköznapi élet folyamatában 
tette, hogy Isten akarata teljesedjen be életében. Ma is 
lenne miért az Úr nevét ajkunkra venni, túlságosan el- 
hatalmasodott az emberi akarat, olyan dolgokat próbá
lunk az Ú r nevével összefüggésbe hozni, melyhez sem
mi köze. Szent az ő neve, amely arra serkent, hogy sza
vainkkal és életünkkel igaz tanúi legyünk nevének.

PÉNTEK Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, 
mert felkent engem az Úr. Ézs 61,1 (Róm 8,14, Jer 
18,1-10, Jób 42,1-9). Jézus ezzel az idézettel kezdi mű
ködését Lukács szerint. Az Ú r lelke vezérelte őt külde
tésének betöltésében. A  Szentlélek minket is vezérel, és 
nem önmagához kapcsol, hanem Krisztushoz, az ő 
megváltásához, kegyelméhez, feltámadásához. H a eb
ben a tudatban élünk, akkor a  megigazulás emberei va
gyunk, és az örök élet távlataiban gondolkodhatunk Is
ten dicsőségét keresve.

SZOMBAT Én, az Úr, elhívtalak, nyisd meg a vakok 
szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a 
sötétben ülőket. Ézs 42,6-7 (Zsid 13,3,2Thessz 2,1-12, 
Jób 42,10-17). Vakság, sötétség, börtön, akár testi, akár 
lelki, oka: az ember bűnössége. A meghurcoltatás saj
nos minden korban jelen van. Testben élünk, ezért m á
sok szenvedéseit is meg kell értenünk. Megváltónk is 
megtapasztalta a kínok kínját, a testi gondolkodás sö
tétségének következményeit. Az ő áldozata az, amely a 
lelki és testi sötétséget meg akarja szüntetni, hogy az ő 
szabadságában éljünk.

Halasi László

A V A SA R N A PIG E JE
FELSZABADULTAN, LELKESEN
E f  4 ,2 9 -3 2

I
Hátha...

Zsolt 5 ,6 -7

Keresztrejtvényfejtés során -  
megütköztem. Egyik kérdésnél ez 
jött ki: alázatoskodás = térdhajtás.

Hát ez meg mi? -  kérdeztem 
magámban. Csúfolódás? Lehet. 
Tájékozatlanság? Lehet.
,,,Mi könnyen megsértődünk, ha a 
vallás dolgairól van szó, és kívülál
lók véleményt mondanak rólunk. -  
Aztán szíven ütött valami: hátha 
nem kifigurázás, fricska -  hanem 
Isten szól hozzánk még egy világi 
újság keresztrejtvényében is.

Igen. Kfvülről(!) ilyennek látsz- 
hatik a keresztyén alázat: térdelés 
stb. Nemcsak arról van szó, hogy 
az illető nem tud elképzelni igazi 
alázatot, hanem arról van szó, 
hogy eddig csak olyan emberekkel 
találkozott, akiknél képmutatás, 
alakoskodás, üres külsőség volt 
akár a térdelés, akár más keresz
tyén szokás.

Tudjuk, hogy Isten a kövek által 
is tud szólni. Hans Preuss német 
egyháztörténész a román templom 
nagyságáról és magasztos szépsé
géről írva ezt a címet adja a feje

zetnek „Kőzsoltárok”. Ezek a „kő
zsoltárok” a maguk fenséges kül
sejével hirdetik az Isten nagysága 
előtt térdet hajtó egyház alázatát.

Isten tehát szólhat sokféleképp, 
még a kívülállók, a még hitetlenek 
által is hozzánk. Pál apostol arra 
int, hogy bölcsen viseljük magun
kat a kívülállókkal szemben. Úgy 
érzem, ebben az is benne van, 
adott esetben fogadjam el a nega
tív véleményt. Ésaiás a böjtölés 
külsőségeit ostorozza, amely mö
gött nincs igazi bűnbánat és életvál
tozás (58. rész). Gyerekkori emlé
kem, hogy a faluban megbotrán- 
kozva emlegették az öreg Kiss né
nit, aki naponta az ablaknál állva 
imádkozik, de amint meglátja 
egyik haragosát, abbahagyva az 
imát, szitkozódva, csúnya szavak
kal illeti. így jön „áldás és átok” 
ugyanabból a szájból.

Próbáljunk érzékenység helyett 
őszinték lenni, és ne utasítsunk el 
egy megjegyzést, amely első pilla
natban hideg zuhanyként hat ránk. 
Az ember olyan, hogy rosszul esik,

ha bárki valami hibáját a szemébe 
mondja. Pedig meg is lehetne ezt 
köszönni. Isten így is akar és tud 
nevelni és formálni minket. A hí
zelgés nem használ senkinek -  ha 
jólesik is.

Ezért -  mielőtt elutasítom, hogy 
alázatomat „alázatoskodás”-nak 
mondják -  jó felvetni a kérdést: 
hátha tényleg ilyen vagyok. Hátha 
csak az. igazat mondja; Sőt! Hátha 
általa Isten szól, vagy akarna szólni 
hozzám. -  Bálámnak Isten egy 
együgyű állat, a szamár által akart 
szólni, de Bálám elutasította. Dü
hében megverte a szamarat.

Hátha! Bár gyakrabban tudnánk 
ezt mondani: hátha Isten vélemé
nyét mondja ki valaki hitemről, 
szeretetemről, alázatosságomról, 
jó cselekedeteimről stb. Hátha! -  
ez egy tükör, egy fénykép, amely 
nem torzít, nem hazudik, csak - 
először fáj a „telitalálat”.

Végül mit is jelent, mit fejez ki a 
térdelés Bibliánk szerint. „Jöjjetek, 
boruljunk le, hajoljunk meg, térdel
jünk le alkotónk, az Úr előtt! Mert ő  
a mi Istenünk, mi pedig legelőjének 
népe, a kezére bízott nyáj vagyunk" 
(Zsoltár 95,6-7).

Gáncs Aladár

Te oktass engem, Uram!
Emlékezés Berecz Péterre

Október vége-november eleje 
elhunyt szeretteinkre emlékezés, 
az értük való hálaadás ideje. E né
hány soros megemlékezés legyen 
hálaadás mindazért, amit 47 éve
sen elhunyt barátunkban, Berecz 
Péterben kaphattunk.

Másfél éve már, hogy türelem
mel viselt, hosszú betegségben el
hunyt. Sírjánál Takács József, Péter
nek kora ifjúságától fogva lelkésze 
és jó barátja így tanúskodott. „Hitt 
Istenben, tudta, amit Jób tudott, hogy 
Isten vele, érette van és nem eUene. 
Felnőttsége minden pillanatában 
tudta, hogy a testébe helyezett tövis, 
szenvedés, betegsége nem hitének 
próbája ... Tudta, a próba mindig 
transzcendens, mindig az Isten-em
ber kapcsolatát vizsgálja. Péternek 
Istennel nem volt pere. Jóbtól azt ta
nulta meg élete 47 esztendejének 
egyetlen pillanatában sem gondolta, 
hogy betegsége büntetés, sorscsapás 
lenne, valamiféle igazságtalanság... A  
boldogságteremtés művésze volt. 
Mert értette, átélte Isten szeretetét. 
Pascallal együtt vallotta: az evangéli
um az, hogy nincs nagyobb dolog 
mint a szeretet. Élni Isten szereteté- 
ben és szómi magunk körül szana
szét. Nem olyan talentum ez, amelyet 
el kell ásn i... félteni kellene az elér
téktelenedéstől ... s ha tudjuk adni, 
megtapasztalhatjuk a paradox cso
dát. Nem kevesebb lesz, hanem több, 
gazdagabb, erőteljesebb. Betegségét is 
úgy élte meg mint Isten kivételes sze
retőiének jelét. ”

Ismeretségünk Budahegyvidé- 
ken kezdődött. A szerdai órák 
eszmecseréiben mélyült. Péter 
mindent értelemmel próbált meg
ragadni. Kemény logikával kutat
ta azt, ami hitelesen igaz, ami Is
ten hozzánk fordulásában, a 
Szentírásban örök és változatlan 
és mi az, ami emberi, az örök iste
ni igazság változó, emberi díszle
te.

Nyugtalan értelme mindig azon 
munkálkodott, hogyan lehet Isten 
megszólító evangéliumát közért
hető nyelven hirdetni, hogy az is 
megértse, aki nem ismeri a szent 
zsargont és nem érzi magát otthon 
a templomban.

Thnítva tanult, viaskodva hirdet
te a már megértett üzenetet. Fia
talokat gyűjtött maga köré, a lelki 
hajléktalanokat és istenkeresőket 
igyekezett elérni. Mindenkit meg 
tudott szólítani. Részt vállalt lelki
gondozói szolgálatban.

Istenkeresése, személyes Jézus
élmény utáni vágya vitte a Teoló
giai Akadémia levelező tanfolya
mára. Szolgált igehirdetéssel, ifjú
sági csoport vezetésével, börtön
misszióval...

Utazott és kirándult. Otthon 
érezte magát Isten teremtett szép 
világában és kivette részét abból a 
szolgálatból, amely a környezetvé
delmet és evangéliumot szerves 
egységben látva, igyekezett az em
bereket felelősségük tudatára éb
reszteni.

Bár a szabadság és függetlenség 
bajnoka volt, közösségre vágyott, 
így lett egyik alapító tagja a Jézus 
testvérei rendnek.

Harmincéves elmúlt, amikor 
megnősült. Színes egyéniségének, 
minden újra fogékony, nyugtalan 
értelmének is megértő társa volt 
Ágota. Mindig nagy családról ál
modtak. Házasságukat Isten 
hatévi hosszú várakozás után ál
dotta meg először egy fiúgyermek
kel, majd ikerleánykákkal.

Péter ekkor már leszázalékolt
ként folytatott derűs, tervekkel te
li tevékeny életet. -Úgy tekintette 
ezt, mint isten különleges ajándé
kát. Thnult, tanított, szolgált és ör
vendezett gyermekeinek, a meleg 
fészeknek. „Tálán nincs is Magya
rországon még egy olyan család, 
mint mi, akik ilyen boldogok le
hetnek időtlenségükben” vallotta 
Péter és Ágota. Ebbe az „időtlen
ségbe” szólt bele a hazahívó szó.

Azzal a Luther-idézettel zárom 
ezeket az emlékező, hálaadó soro
kat, amelyeket Péter levelező, teo
lógiai dolgozatában is idézett és 
szolgálatában is gyakorolt. „Úgy 
kell Krisztust prédikálni, hogy iránta 
hit ébredjen, amely szerint nemcsak 
van Krisztus, hanem érted és értem 
van Krisztus...” S amikor vesztesé
günk miatt kesergünk, lázado
zunk, tanuljunk Jóbtól Istenhez 
szólni: „Én kérdezek és Te oktass
engem...

Gyurkáné Urbán Eszter

Magyarországon ma nem sok 
olyan embert találnánk, aki ne 
tudna arról, milyen súlyos adós- 
ságterhei vannak e hazának. Nyo
masztó, elkeserítő nap mint nap 
erről hallani. Tlidni azt, hogy nem 
lehet elintézni ezt egy tollvonással, 
vagy épp ellenkezően abban rin
gatni magunkat, hogy valamiképp 
majd úgyis leíiják, elengedik az 
adósságot és egyik napról a másik
ra tiszta lappal indulhatunk to
vább, minden teher nélkül.

Ami emberi viszonylatokban hi
telező és adós között szinte elkép
zelhetetlen, a^ egy másik dimen
zióban megtörtént. Isten megbo
csátott nekünk Krisztusban. Min
den Istent szomorító és embertárs
nak vagy saját magunknak ártó 
bűn, vétek és minden hanyagul el
mulasztott segítő szó, cselekedet, 
ami reánk roppant teherként ne
hezedett, Krisztusért eltöröltetett. 
A végeláthatatlan adóslevél ke
resztfára szegeztetett. A  megfizet
hetetlen vétkes tartozásunkat Is
ten kiegyenlítette, elengedte. Úgy, 
hogy Ó viszont drága árat fizetett. 
Fia, Jézus értünk adott élete, ke
reszthalála váltott ki minket az 
adósok börtönéből.

Ez azt jelenti, hogy Krisztusért, 
Őbenne szabadok vagyunk. Ki
mondhatatlan megkönnyebbülést 
érez az, aki felfogta, megértette 
ennek Életre segítő, felszabadító 
voltát. Nincs többé bilincsbe verve 
a szíve, gondolatai, se a keze, se a 
lába. Nem kell foglalkoznunk a 
mázsás súlyként reánk nehezedő 
adósságteherrel, hanem készek le
hetünk minden jóra.

Szavaink és tetteink tanúskod
nak bűnből kiváltott, felszabadí
tott életünkről. Ennek bizonysága 
minden olyan szavunk, amely vi
gasztal, bátorít. Ami utat mutat és 
tanácsot ad az élet útvesztőiben el
igazodni képtelen embertársnak.

Ami közösséget épít, hidat ver 
ember és ember közt és mások szá
mára áldást jelent. Ismeretünket 
szélesíti, értelmünket csiszolja, szí- 
Vüriket," életünket gazdagítja. S 
nem utolsósorban az a szó, amely 
ráirányítja figyelmünket Arra, aki 
újjáteremtő Gazdánk, szabadító 
Urunk. Tetteink, amelyekkel felse
gítjük az elesettet, bekötözzük a 
sebesültet, gyógyítjuk a betegség
ben szenvedőt, lefogjuk az ártó ke
zet és békességet munkálunk. Cse
lekedetek, amelyek nélkül a reánk

BACH-HETVEGE BUDAPESTEN 
A Magyar Bach Társaság rendezésé

ben J. S. Bach: Klavierübung I-IV. cí
mű műve kerül előadásra a Deák téri 
templomban négy egymást követő es
tén november 9-12-én. Horváth Ani
kó, Péteri Judit, Dobozy Borbála 
csembalón, Herbert Wulf orgonán ját
szik. A hangversenyek minden este 7 
órakor kezdődnek.

bízott vagy a körülöttünk élő em
bertársunk szükséget szenvedne 
valamiben. Az egymás felé megtett 
lépteink, a másik felé nyújtott bé
kejobb, amely bocsánatot ígér és 
ad annak, aki ellenünk vétkezett.

Ez csupán egyik oldala a Krisz
tusban felszabadított életnek. A 
másik fele az, hogy távol tartjuk 
magunkat minden rossztól. Mind
attól, ami sértő, bántó és mások
nak ártalmára van. A  csípős, 
életkeserítő, -rövidítő szavaktól. A 
másikat bemocskoló hazug vagy 
féligazságokkal bűvészkedő be
szédtől. Ä  bennünk fortyogó, ma
gunkat mérgező, másokat is el
pusztító gyűlölet haragos vul
kánkitöréseitől. Amely nemcsak 
szavakba ömlik ki utálatos tarta
lomként a szánkon, de tettlegessé 
fajulva, testben és lélekben kárt 
okoz, rombolva, kioltva emberéle
tet. A Lélek segítségét kell kér
nünk szüntelen, hogy ellenállhas
sunk mindannak a kísértésnek, 
ami akár belülről, akár kívülről tá
madj csábít minket. A Szentlélek 
ereje az egyedüli erő, amely a go
nosz fekete lyukként mindent ma
gába szívó, magához vonzó, irtóza
tos erejét legyőzni képes. Megfé
kezi nyelvemet, olyan életbarát in
dulatot, törekvést gerjeszt ben
nem, „ami Krisztus Jézusban is 
megvolt.” Örömmel, belső békes
séggel tölti el lelkemet, ami távol 
tartja a rossz gondolatokat, gonosz 
érzéseket és a mellettünk élő meg
érzi áldásos hatását, éltető erejét.

Ennek az életadó léleknek, Is
ten Szentleikének lehetünk a je
gyesei. Vele tölthetjük a mátkaság 
e földi életre kimért idejét.

S felhasználhatjuk a kapott időt 
arra, hogy készüljünk a menyegző
re. Arra a napra, amikor végképp 
lehull a fátyol arról, aki mellettünk 
volt, láthatatlanul, együtt vándo
rolt, küzdött velünk az úton. Le
hull mindarról a lepel, amit nem 
tudtunk megfejteni és megérteni a 
bennünket körülvevő világból, éle
tünk rejtélyes eseményeiből. Igazi 
csoda lesz, hogy kilátástalan hely
zetű adósok Ű rünk menyegzői 
asztalánál foglalhatunk helyet.

Smidéliusz Zoltán

IMÁDKOZZUNK!
Urunk őrizz meg bennünket a go

nosztól és add, hogy tetszésedre él
jünk. Áldott légy szabadításodért, Sza- 
badítónkért! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. november 12.

L, Bécsikapu tér de. 9 (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Mesterházy Zsuzsa; teol. hallgató; du. 
4. (családi) Mesterházy Zsuzsa; du. 6. 
Bozóky Éva; XII., Szilágyi E. fasor 24. dé. 9. 
Mesterházy Zsuzsa; Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer III., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János; Csillaghegy, 111., Mátyás kir. u. 31. 
de. 10. Donáth László; Óbuda, n i.. Dévai B. 
M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., 
Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy La
jos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; de. 11. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; du. 4. 
szeretetvendégség; VII., Városligeti fasor 
17. de 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Muntag 
Andomé; Vm ., 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 lám  ás; 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. Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényl 
János; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., Német
völgyi út 138. de. 9. Ferenczy Erzsébet; 
Budahegyvidék, XII., Tarcsay V u. 11. de. 9. 
(úrv.) Kőszeghy Tamás; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy lámás; du. fél 7. Takács József; 
Xm ., 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.); XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10.; Pest
újhely, XV, Templom tér. de. 10. Bízik Lász
ló; Rákospalota, XV, Régifóti út 73. Nagy
templom de. 10. Szabó István; Rákosszent
mihály, XIV, Hősök tere. de. 10. dr. Kamer 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 
fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rá
koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
Szirmai Zoltán (presbiteriktatás); Pestszent- 
lőrinc, 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. 
Dr. Bodrog Miklós; Budaörs (ref. imaház) 
de. 9. Solymár Gábor;

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 22. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oitári igéje: Lk 17, 1-6; az igehirdetés 
alapigéje: Ef 4,29—32.

EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI MŰ
SORT közvetít a Magyar Televízió a 
TV1. csatornáján november 18-án reg-' 
gél 8 órakor. A műsort a budavári ifjú
ság adja, Hafenscher Károly lelkész 
vezetésével.

„ÖRÖMHÍR” címmel közvetít evan
gélikus műsort a TV1. november 12- 
én, vasárnap 1535 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 

november 11. szombat: Misszió Hír
adó

november 12. vasárnap: Keveházi 
László áhítata

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
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HAZAI ESEMENYEK
Euroyouth ’96, Nemzetközi Ifjúsági 

Találkozó Varsóban, 1996. április 3-9- 
ig. A táborokkal kapcsolatos informá
ció és jelentkezés a 2-514-575, ill. a 
06-29-426-003 számon, vagy az Élet 
Szava Bp. Törökőr u. 17-19., 1145 
címén.

FELVETEL A SOPRONI LÍCEUMBA 
A soproni Berzsenyi Dániel Evangé

likus Gimnázium (Líceum) felvételt 
hirdet nyolcadikosok részére az 
1996/97. tanévre a 9. évfolyam első osz
tályába. Érdeklődni és jelentkezési la
pot kérni a helyi evangélikus lelkészi 
hivatalokban és közvetlenül az iskolá
ban lehet. Jelentkezési határidő: 1995. 
november 15. Címünk: 9400 Sopron, 
Széchenyi tér 11. TeL/Fax: (99)-312- 
250.

AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI 
MŰHELY

november 22-én, szerdán este fél 7 
órakor tartja soron következő össze
jövetelét.

Vitaindító előadást tart Thurnay 
Béla „Hatalom... ” címmel.

Záró igehirdetést Pintér Károly lel
kész tart.

Pedagógusokat, teológusokat és 
egyetemistákat is szeretettel várnak.

HAZASSAGKOTES 
Oravecz András gépészmérnök, kö

zépiskolai szakoktató és Selmeczi Ág
nes Teodóra szakápoló Isten áldását 
kérték házasságukra 1995. október 14- 
én a szendi evangélikus templomban. -  
„Örvendezz mindannak a jónak, amit 
Istened, az Ú r ad neked és házad népé
nek.” 5Móz 26,11.

J O H A N N U S
Németalföld a barokk orgona szülőhazája. 

Hollandia a digitális 
hangmintákkal működő 
JOHANNUS orgonáé

Tisztelettel meghívjuk Önt 
és kedves családját 

a Szabadság téri „Hazatérés” 
református templomba (Budapest,

V kér. Szabadság tér 2.)
1995. november 12-én 17 órára 

TEMPLOMI
ORGONAHANGVERSENYRE 

Az est előadója:
PETR KOLÁR orgonaművész, 

Brno, Cseh Köztársaság 
Bevezetőt mond: 

dr. HEGEDŰS LÓRÁNT 
református püspök 

A rendezvény védnökei: 
RICHARD PRÁGÁK 

a Cseh Köztársaság budapesti 
nagykövete és felesége, 
HANA PRAZÁKOVÁ 

A jótékonysági hangverseny 
adományai

a MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
ALAPÍTVÁNYÁT 

gyarapítják.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája november 12-én este: 
Imádkozzunk minden kiszolgáltatot
tért, hogy emberségre, védelmezőre ta
láljanak.

A Keresztény-Zsidó Társaság ren
dezésében a Pécsi Zsidó Hitközségben 
előadást tart dr. Szécsi József a KZST 
főtitkára „A közelmúlt magyarországi 
keresztény-zsidó párbeszédéről.” Az 
összejövetel helye: Pécs, Fürdő u. 1.

Az Élet Szava Alapítvány hitébresz
tő és hitmélyítő ifjúsági tábort rendez a 
béri kastélyban december 28-tól január 
1-ig. Bibliai tanítással, vidám és érde
kes programmal várunk mindenkit, 
szeretettel.

I

A világon egyedülálló választékkal, 
korhű hangzással, legendás 

megbízhatósággal, szolid árakkal 
várjuk érdeklődésüket 
bemutatótermünkben: 

SPEED-EX Kft., 
a Johannus Orgonagyár 

magyarországi képviselője, 
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. I. 

Tel.: 118-0768 vagy 118-0191. 
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!

E v a n g é l i k u s
É l e t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
é s  kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é s  kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői 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.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 
23. VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 30 FT

Isten az Ő szentélyét 
nem egyszerre tárja ki előttünk. 

Sokszor hisszük, hogy már a belsejében 
vagyunk, pedig még csak 

az előcsarnokban ácsorgunk.
Linné

A TARTALOMBÓL

HÁLAADÁS A 2 5 0  ÉVES 
KISTEMPLOMBAN

EVANGÉLIZÁCIÓ NAGYTARCSÁN

KISKŐRÖSI PROTESTÁNS 
NAPOK

Az ünnepi közgyűlés elnöksége Nagykanizsán

H iányaink  és veszteségeink
rész

Istenképünk válsága

i

Azt nem állíthatjuk, hogy nincsen világképünk, em
berképünk, csak azt, hogy mindez redukcionista.. Az
az nem hiányzik, csak hiányos! Egyoldalú, egyik eset
ben sem a teljes valóságot öleli fel, s erre tanítják a 
gyermekeinket is. A  világképünk materialista (anyag
elvű), vagyis csak ezt a felölünk „szabad szemmel” 
látható, érzékelhető valóságot vagyunk hajlandók 
észrevenni, az odaát minden jelzés ellenére is letaga
dott valóság (mintha borús időben jogosan tagadnánk 
a nap létét). Ennek a világképnek hívei mindent az 
anyagra redukálnak, s olyan tulajdonságokkal ruház
zák fel azt, melyeket korábban Istennek tulajdonítot
tak, pl. örökkévaló, végtelen, életet teremtő. Az em
berről alkotott felfogás sem lehet semlegesen közöm
bös, mert minden el-kép-zelésnek konkrét, történel
mileg lemérhető következménye van. Az ember ese
tében pedig a ráció (ész) túlértékelése történt, s ami 
nem tartozott a ráció keretébe, azt nem is voltak haj
landók létezőnek elfogadni, vagy ha kényszerűségből 
mégis regisztrálni kellett a létét, akkor is roppant 
pressziók béklyójában történt mindaz. így az egyik 
probléma lett az akarat figyelmen kívül hagyása, a 
másik az emóciók értékének a tagadása. De az ember 
pneumatológiai dimenzióját egyáltalán nem akarta 
és nem is tudta figyelembe venni ez a redukcionista 
gondolkodásmód, hanem átalakította: az ember nem 
más, mint...

Komoly krízis figyelhető meg korunkban az isten
képpel kapcsolatosan is. Függetlenül attól, hogy már 
az otestamentumi Bibliánk is szigorúan tiltja az isten
képek, szobrok, faragott képek alkotását, de az kike
rülhetetlen, hogy lélektani síkon ne alkosson képet Is
tenről az ember. Függetlenül attól is, hogy elméletileg 
tisztában kell lennünk Isten valóságának a gyakorlati 
felfogásával, vagyis Őt soha semmilyen körülmények 
között nem érzékelhetjük úgy, mint egy tárgyat, ob
jektumot, ennek ellenére mégis mindenki alkot ma
gának Istenről valamilyen képet. Ennek egyszerű bi
zonyítéka az, hogy az istenhitre vonatkozó kérdés 
esetén lényegében mindenki tudja, miről, kiről van 
szó, s azonnal tudja a választ, hogy igen vagy nem. De 
ha pl. azt kérdezzük, hiszel-e a „muvutrizmusban”, a 
felelet tudakozó kérdés lesz, hogy mi lehet az. Ez a 
tény azt is magában foglalja, hogy van bennünk egy 
érdekes, nem elhanyagolandó pont, csak a képszerű
ség értelmében, egy érintkezést pont az istenténnyel. 
Ennek ellenére nagyon komoly válságban van ko- 

, runkban kortársaink szívében, fejében az Istenről al
kotott kép. A tételem viszont az, hogy az istentagadás 
(ateizmus) okai között lényeges szerepet játszik a ha
mis, téves, torz istenkép.

Hivatalomnál és hivatásomnál fogva nem kevés al
kalom adatik ateistákkal való beszélgetésre. Mindig 
óvakodom a vitától, de nagyon érdekel, hogy a hitet
lenségnek mi az oka. Nem kevés esetben találkozom 
téves, alkalmatlan istenképekkel. Sokszor meglepett 
már, hogy művelt, értelmes beszélgetőpartnerek 
mennyire hamis, téves képet tudnak Istenről kreálni, 
s kijelentik, ők ebben nem hisznek. Ennek egyik leg
súlyosabb -  vagy legsúlytalanabb -  formája a felhők 
fölött óriási széken trónoló, nagy szakállú öregúr-ta- 
nít óbácsi, aki lesi földi csemetéinek rendetlenkedé
sét, és megbünteti őket, ha rosszalkodnak. Mérnök is
merősöm hadarta ezt egyszer el, s kijelentette, ő eb
ben nem tud hinni.

Éppen ennek a példának a segítségével érzékeltet
hetem kellőképpen, hogy érdekes -  egyben szomorú 
-  jelenségnek vagyunk a szemtanúi. Szellemtörténeti 
skizofréniának (tudathasadásnak) lehet ezt nevezni, 
hogy az egyik oldalon van egy hallatlan technikai fej
lődésünk, ugyanekkor ezzel párhuzamosan van egy 
nagyon retardált, primitív, rövidzárlatos istenképünk. 
Ennek nyilván egyik oka az a páratlan vallási teológi
ai műveletlenség, ami ma szép kis hazánkban mérték
telenül fedezhető fel.

Már az Ótestamentum korának embere is sokkal 
színvonalasabb istenképpel rendelkezett, mint a mi 
korunk embere, pedig sokszor még a vallásos embe
reknél is megfigyelhető ez a leegyszerűsített istenkép, 
s ha a művelt kortárs ezzel találkozik, akkor követke
zik be a híres egyenlet, hogy a fürdőkáddal a gyermek 
is kipenderül, azaz a forma miatt a lényeg is elsikkad.

Az istenhitről helyesen tanítjuk, hogy a Szentlélek 
ajándéka, de ez a tétel nem csökkenti felelősségünket

kortársaink istenképével kapcsolatosan. Azt is tanít
juk, hogy itt az emberi és az isteni összefonódva tar
tozik össze, tehát az emberi oldalt sem szabad figyel
men kívül hagynunk, legfeljebb óvatosan kell kezel
nünk, nehogy redukcionista módon elhanyagoljuk va
lamelyik oldalt.

Nagyon messze csatangol a lényegtől még az, aki 
pusztán kognitív (értelmi) úton akaifa igazolni az Is
tent (mintha igazolásra szorulna). Az istenképnek 
nem ez a kognitív forrásból eredő kísérlete a lényeg, 
hanem a megragadható tettenérhetőség, amely a 
megragadhatatlan tettenérhetetlenségben jut kifeje
ződésre. Ez pedig paradoxon! Azaz itt a belátásnak 
van döntő szerepe.

Gondolatilag Isten így érhető tetten a következő 
áthidalásokban:

1. A nemlét és a lét közti végtelen szakadék felett 
(az anyagvilág nem öröktől fogva van, ma már a ter
mészettudomány is ezt állítja, csak a tudomány egy 
„nagy robbanásról” beszél, tehát át kellett hidalni a 
nemlét és a lét közti szakadékot).

2. A  lét, mint szervetlen anyag és az élet (!) közti 
szakadék felett (hogyan, miért milyen erő lépte át a 
szervetlen anyag és az élet közti végtelen távolságot, 
ha nem fogadnám el Isten teremtő akaratát). Vagy 
magának a szervetlen anyagnak tulajdonítok olyan tu
lajdonságokat, mintha Isten lenne, ez pedig mitológia!

3. A (biológiai) élet és a (kreatív) gondolkodás kö
zött is végtelen a távolság, azt is át kellett hidalnia va
lakinek. Az egysejtű élettől a bonyolult, elvont, de 
kreatív gondolkodásig végtelen a távolság. Az amőba 
és Kant között át kellett hidalni. Vagy miért kelljen el
fogadnom azt, hogy az egysejtű magában rejti Ein
stein zsenialitását? Majd ezek tetszőlegesen így és úgy 
szerveződnek, s egyszer csak előttünk áll Einstein.

Ezeken a hidakon ott áll az Isten!
A hívő ember azt is tudja, hogy ezt a képet nem sza

bad abszolutizálni, csak a lényegét megérteni, hogy 
szakadékok felett az Isten Szent Lehetőség! Á hívő 
ember azt is tudja, hogy nemcsak némán áll az Isten a 
szakadék feletti hidakon, hanem megszólalt. Olyan 
módon, hogy mi is megérthessük. De ha olykor nehéz
ségünk is van a megértéssel, akkor is még van egy nagy 
lehetőségünk: megszívlelni mindazt, amit mondott.

Ribár János

M ISSZ IÓ I O FFER TÓ R IU M
Ez év tavaszán, amikor minden lelkészi hivatal kéz

hez kapta az idei esztendő fontos kérdéseit tárgyaló 
püspöki körlevelet, a sok fontos információ között nem 
föltűnően meghúzódott egy igen örvendetes, sokat 
mondó tény. Az 1995-ös esztendő kötelező offertóriu- 
mai -  vagyis az egy meghatározott célra gyűjtött vasár
napi perselypénz -  között, ott szerepelt a m issz ió i o ffer- 
tórium is. Ez azt jelenti, hogy november 26-án, az egy
házi év utolsó vasárnapján (ez az ún. „Örökélet vasár
napja”) a befolyt perselypénzeket egy elkülönített alap
ba gyűjtik. Ebből a pénzből egyházunk missziói, hitéo- 
resztő erőfeszítését lehet maja segíteni. Hosszú, évtize
des szünet után gyűjtünk megint ennek a fontos szolgá
latnak a céljaira, lúdatos lépés ez, mutatja, mennyire 
fontosnak vallja egyházunk a hitre jutás, és a hitben 
élés kérdését. Reméljük, minden gyülekezetben, min
den testvérünkben él a felelősség a Krisztust még nem 
ismerők iránt. Éppen az örök élet vasárnapján kell * 
késztessen a hitébresztés támogatására, mert az üdvös
ségre hívott mindenkit a mi Urunk!

Mi is történik a gyakorlatban a befizetett összeggel?
A  Misszió Bizottság legjobb tudása szerint fogja a be
folyt pénzt szétosztani I. a hitébresztés szolgálataira, 2. 
a jelentkező gyülekezetek, esetleg missziói otthonok 
között, mindig konkrét feladatok támogatására. Csak 
néhány példát említenék: szórványgyülekezetekben 
evangélizációs sorozatra busszal gyűjtik össze a híveket, 
s a buszköltséghez hozzájárulást adunk. Egy missziói 
otthon egyházmegyei presbiteri evangélizáciot szervez, 
s a szolgálók útiköltségéhez kell a támogatás, az orszá
gos evangélizáció nyomdai költségeihez lehet támoga
tást kérni, vagy hitébresztő könyvek kiadásához.

Bizonyára sok-sok munka folyt eddig is egyházunk
ban ezen a területen. Reméljük, a közös összefogás, az 
országos gyűjtés nyomán egy kicsivel könnyebb lesz ez
után, vagy talán olyan elképzelések valósulhatnak meg, 
amelyre eddig nem volt lehetőség.

Sztojanovics András

RAGYOGTASSUK FEL JÉZUS SZAVÁT,
AZ EVANGÉLIUM TISZTASÁGÁT ÉS FÉNYÉT

Nagykanizsán kétnapos ünnep
ség keretében emlékeztek meg a 
gyülekezetté szerveződés 150. év
fordulójáról. Október 14-én, 
szombaton orgonazenés áhítat 
volt a templomban T ra jtle r  G á b o r  
orgonaművész szolgálatával. Más
nap, vasárnap, hálaadó istentiszte
leten és közgyűlésen emlékeztek 
meg Isten szeretetéről, mely végig 
kísérte a gyülekezet másfél évszá
zados történetét.

Az egyházkerület püspöke, dr. 
H a r m a ti B é la  látogatta meg a gyü
lekezetét és szolgált igehirdetés
sel. S m id é liu s z  Z o ltá n  esperes és 
D e m e  D á v id  lelkész végezték a li
turgiát és az úrvacsoraosztásában 
is segédkeztek D e m é n é  S m id é liu s z  
K a ta lin n a l együtt.

„ J é zu s  n e v é b e n  s z ó l ju n k  é s  c se le 
k e d jü n k ! ” -  hangzott az igehirde
tés összefoglalása Kol 3,17 alap
ján. Egy 750 éves város 150 éves 
gyülekezete kapja a tanítást: az 
egyház „belülről és felülről” éljen 
és tájékozódjon. Szavaink és csele
kedeteink Istenre irányuljanak. 
Ragyogtassuk fel Jézus szavát, az 
evangélium tisztaságát és fényét. 
Legyen becsületes munka, jó köz
érzet, tiszta közélet és megértés. 
Legyünk tiszta szavú emberek. 
Vannak gondok, vannak bűnök, de 
a jézusi etika tud megbocsátásról 
í$.

Az ünnepi közgyűlést P fe ife r  
Z o ltá n  felügyelő nyitotta meg, 
majd Deme Dávid lelkésztől hal
lottuk a gyülekezet múltjának is
mertetését.

1845. július 19-én alakult a gyü
lekezet, az egykori jegyzőkönyv 
felsorolja az alapítók nevét: tizen- 
ketten voltak, mint az apostolok. 
Mustármagnyi közösség, de érvé
nyes volt rá a bibliai példázat ered
ménye: nagy fává növekedett. 
1857-ben házat vásárolnak, 1861- 
ben Péterfi Sándor volt tanítójuk, 
aki később országos hírnévre tett

A püspök mellett Smidéliusz Zoltán 
esperes és testvére, Katalin, valamint 
sógora, Deme Dávid

szert. Első lelkészük 1868-tól 
K o h u t M ih á ly , őt követte S z ilv á g y i 
G y u la , H ü tte r  L a jo s , H o r v á th  O li
v é r  és L a b o r e d  Z o ltá n , aki szemé
lyesen jelen volt, és részt vett a há
laadásban. 1934-ben alakult a he
lyi KIE-csoport, erősödött az ifjú
sági munka. 1939-ben építették az 
orgonát. 1951-től F ó n y a d  P á l volt

a gyülekezet lelkésze, aki ugyan
csak ott volt a gyülekezetben, és 
együtt örült az örülőkkel. 39 évig 
szolgált Nagykanizsán és úgy em
legetik őt mvei, mint aki igazán 
pásztor volt, szüntelenül járta és 
látogatta a családokat. Ma a gyüle
kezetnek 800 tagja van, és jó kö
zösségben élnek együtt. Találóan 
fejezte be beszámolóját a lelkész a 
269. énekünk 1. versével: „ K risztu s  
n é p e  Is te n  n a g y  c so d á ja . /  V é d i á ld 
ja , I É s  n e m  n a g y ja  m a g á ra . / N e m  
g y ő zh e t ra jta  /  A  g o n o s z  h a ta lm a , / 
I s te n  m e g ta r tja . ”

Az üdvözlések sorát az esperes 
nyitotta meg, aki Róm 14,19 alap
ján a Szentiélektől jövő békességre 
és egymás építésére mutatott rá. 
N a g y b o c sk a y  T a m á s  egyházmegyei 
felügyelő örömét fejezte ki, hogy 
itt nem „gyülekezet nélküli gyüle
kezet” él. Erős gyülekezet, jelen
tős a kisugárzása. Fónyad Pál arról 
szólt, hogy Isten hatalmas, igéje 
nem tér vissza üresen, az ige tölt
sön el mindhalálig. D u b o v a y  G é za  
ny. esperes a jól pásztorolt gyüle
kezetről szólt, L a b o r c z i Z o ltá n  ar
ról, hogy milyen döntő hatással 
volt rá gyermekkorában ez a gyü

lekezet, itt kapott 
indíttatást későbbi 
lelkészi pályájára. 
S u h a i S á n d o r, a vá
ros polgármestere 
köszönte a város 
nevében, hogy az 
isteni szeretetet az 
egyszerű hétköz
napokban gyako
rolják. Számos üd
vözlő szó után a 
püspök szavaival 
zárult a közgyűlés: 
R e m é n y s é g g e l te 
k in ts ü n k  e lő re . I s 
te n  m e g fo g ta  a z  
e m b e r  k e z é t, fo g ju k  
m e g  m i  is  e g y m á 
s é t!

A gyülekezet énekkara

Ő szi jegyzetek G éniből -  1995
A  Genfi-tó napfényes partjaira 

ez idén is beszökött az ősz. A kö
zeli Mont Blanc örök-fehér csúcsai 
már őszi ködbe és sűrű felhőtaka
róba burkolóznak. De a félmilliós 
világváros élete elevenebb, mint 
bármikor. Ez idén az Egyesült 
Nemzetek Szervezete félévszáza
dos jubileumi ünnepségeinek je
gyében élt a nemzetközi politika 
európai fővárosa. Hatalmas vas
traverzek, emelvények és a tag
nemzetek zászlói hirdették a Nem
zetek Palotája előtt az ünnep esz
tendejét. Új típusú, gumipámás 
villamosok hangtalanul suhannak 
át a Rhone hídján, a Plainpalais 
felé. Fölavatták Európa egyik leg
újabb és legmodernebb templo
mát, a szupermodem gömb alakú, 
római katolikus márványtemplo
mot a rue de Lausanne-on. És a vi
lág minden sarkából újra itt gyüle
keztek össze a nagy nemzetközi 
ökumenikus szervezetek küldöttei.

„Ökumenikus világ-hálózat”

Családi kapcsolatok révén ezen 
az őszön is Genfben tölthettem el 
néhány hetet. Soha jobbkor: újra 
megízlelhettem a világ egyházai 
ökumenikus közösségének és az 
evangélikus világ-család találkozá
sainak soha nem felejthető ízét, 
örömét.

Ez idén újra Genfben találko
zott az E g y h á z a k  V ilá g ta n á c s á n a k  
legfőbb vezető testületé, hogy 
megvitassa: milyen úton haladjon 
tovább a világ keresztyénsége a ro
hamosan közeledő harmadik évez
redbe? Hogyan hirdessük és éljük 
az Evangéliumot mai, erkölcsi, po
litikai, gazdasági és ökológiai vál
ságoktól gyötört világunkban?

Az idei őszön három nagy téma
kör állt a nyolcnapos tanácskozás 
középpontjában. Élőször is a mai 
ö k u m e n ik u s  v ilá g h e ly z e t. Raiser 
professzor-főtitkár kétórás, feltű-

A modem Szentháromság templom 
Genfben

nést keltő beszédében, a még meg
lévő komoly akadályok és különb
ségek ellenére, pozitív módon ér
tékelte II. János Pál májusi új 
„ökumenikus enciklikáját”. Az „ U t 
u n u m  s in t"  enciklika immár vissza
fordíthatatlan elkötelezettséget je
lent a római katolikus világegyház 
részéről a keresztyén egység mel
lett -  mondta. Mert az „ökumeni
kus mozgalom már nem az Egy
házak Világtanácsa privilégiuma, 
hanem egyre növekvő ökumenikus 
világhálózat”. Tágja már nemcsak 
a romai katolikus egyház, hanem 
egyre több regionális és helyi köz
pontja van az öt kontinensen.

A másik centrális kérdés, ame
lyet az ülés kezdetén K e s h is h ia n  
örmény ortodox pátriárka, az Egy
házak Világtanácsa elnöke vetett 
föl beszámolójában, a  in a te r ia lis ta  
s z e k u la r iz m u s  te r je d é s e  é s  a  le lk i-e r 
k ö lc s i  é r té k e k  h á tté r b e  s z o r u lá s a  e l
le n i  v é d e k e z é s  volt korunk „Coca- 
Cola-civilizációjában”. Az igehir
detés döntő szerepe, az evangé
lizáció és a misszió terén való öku
menikus összefogás sürgőssége -  
ez volt a válasz a súlyos kérdésre.

A harmadik, változatlanul igen 
erőteljes vonása korunk ökume- 
nizmusának a  k e r e s z ty é n e k  n ö v e k v ő  
e tik a i fe le lő s s é g é n e k  tu d a ta  a mai 
globális emberi és ökológiai ka
tasztrófák, veszélyek között. Ezért 
voltak olyan éles viták a boszniai 
esztelen vérontás egyházi vonatko
zásairól vagy az atomfegyver-kí
sérletek csendes-óceáni francia 
fölújításáról. Ami eddig soha nem 
történt meg, az Egyházak Világta
nácsa és a tagegyházak vezetői 
mintegy kétszázan, tüntető menet
ben vonultak végig az Ökumeni
kus Centrumtól a Nemzetek Palo
tája elé, hogy a világ médiái előtt 
hívják föl a kormányokat a kísérle
tek és az atomfegyverek végleges 
betiltására. Krisztus-hitünknek na
gyon sok gyakorlati, etikai követ
kezménye is van -  fejezte ki ez a 
nagy ökumenikus demonstráció. 
És ezek egyik legfontosabb gyü
mölcse ma a keresztyének felelős
sége, Cselekvése a szenvedő, re
ménytelen százmilliók érdekében, 
teremtett világunk megőrzéséért.

Jubileumi világgyűlés 
Hongkongban

Az Egyházak Világtanácsa nagy 
találkozóját követő héten, szep
tember végén, a L u th e r á n u s  V ilá g - 
s z ö v e ts é g  genfi és külföldi stábja, 
hivatalos munkatársai jöttek össze 
az új őszi munkaév kezdetén. A 
„régi munkatársak” genfi tagjaival 
együtt meghívást kaptam erre az 
eseményre is. A mintegy kétszáz 
jelenlegi és volt LVSZ-munkatárs 
részleteiben is megvitatta az evan
gélikus egyházak világszervezeté
nek jövő evre eső, konkrét fölada
tait. K é t n a g y  fe la d a t állt az előtér
ben.

Az egyik: alig van több mint 
másfél év a IX. Nagygyűlésig,

______ (FnhtintA* n  1 rj/inlnwi 1
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GYERMEKEKNEK

118. zsoltár
Adhatok hálát az Úrnak, mert jó, 
mert örökké ta rt szeretete! 
Nyomorúságomban az Urat,hívtam 

segítségül.
Az Úr meghallgatott engem...
Velem van az Úr, nem félek, 
ember mit á rthat nekem?
Istenem vagy, hálát adok neked, 
Istenem vagy, magasztallak téged! 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, 
m ert örökké ta rt szeretete!

IGAZ M ESÉK -  ISTENRŐL

Abdallah tükre
A bűnös világot akarta megváltoztatni, megjavítani 

Istennek hűséges szolgája, Abdallah. Addig könyör- 
gött ezért a bűnös világért, míg végül választ nem ka
pott imádságaira: eredj el háromnapi járóföldre a he
gyek közé. Ott egy barlang mélyén találsz egy csoda
tevő tükröt. Akinek arca elé tartod ezt a tükröt, fölis
meri minden bűnét, megtér és szent életet él azután. 
Boldog volt Abdallah, hogy Isten őt ilyen szent szol
gálatra méltatta. Másnap már indult is, és a harmadik 
napon kezében volt a csodatevő tükör. Sietett vissza 
az emberek közé és elkezdte térítő munkáját. Igaznak 
bizonyult az ígéret: akinek arca elé tartotta a tükröt, 
sírva fakadt, mellét verte és megtért. Hosszú éveken 
át végezte ezt a világjavító szolgálatát. A csodatevő 
tükörről szent borzongással beszéltek az emberek, 
Abdallahot pedig az Isten emberének kijáró tisztelet
tel vették körül. Késő öregségében, amikor közeledni 
érezte a halálát, boldogan beszélt arról, hogy emelt 
fővel fog megállni Isten színe előtt, hiszen mérhetet
lenül sok jót cselekedett e földi életében. Ámde nem 
az történt, amiben reménykedett. Amikor halála után 
lelke be akart költözni a mennyei világba, bezárult 
előtte a kapu. Megrettenve kérdezte: Miért, Uram? 
Hát nem emlékezel meg a sok jóról, amit cseleked
tem Teérted a földön? Ez volt a válasz: Igen, sok em
ber belenézett a csodatevő tükörbe, amikor eléjük 
tartottad, és mindnyájan megtértek. De te soha nem 
néztél bele a tükörbe. Miközben másokat térítettél, te 
ugyanaz maradtál, aki voltál: elbizakodottan ítélkező, 
gőgös és szeretetlen ember voltál, és maradtál halálo
dig. Kezedben volt a csodatevő tükör, másoknak mu
togattad, de te magad soha nem néztél bele.

.............Farkas József nyomán

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Keresünk egy könyvet!
Mégpedig egy ószövetségi könyvet. Hetente árulok 

el néhány, a könyvre jellemző szót. Feladatotok ezek
nek a szavaknak a segítségével rábukkanni arra az ó- 
testamentumi iratra, amelyből valók. Plusz kérdések
re is válaszolhatnak azok, akik már rátaláltak a kere
sett könyvre. Annál több pontot szerezhettek, minél 
gyorsabban megoldjátok a feladatot. Ha nem is sike
rült egyből kitalálni, hogy melyik könyvre gondoltam, 
később az előző heti plusz kérdésekre visszamenőleg 
is válaszolhattok, akkor, amikor már tudjátok, hon
nan valók a megadott szavak, melyek most földrajzi 
nevek:

Betlehem, Efráta, Móáb mezeje7 
A második plusz kérdés: Mibe mártogatva ízesítik a 

keresett könyvben a kenyeret?
Megfejtéseiteket szíveskedjetek a lap dátumát kö

vető keddig postára adni!

Játéktár
Minden résztvevő kap egy vagy több gyertyát. A já

ték úgy kezdődik, hogy valaki meggyújtja a gyertyáját, 
és elnevezi valaminek: Például azt mondja, hogy „ez a 
gyertya egy jegenye”, vagy „ez egy magányos ember”, 
vagy „ez egy pásztor” stb...

Ezután a többiek tetszés szerinti alakzatokat, kom
pozíciókat, jeleneteket alakíthatnak ki: a gyertyákat 
meggyújtva, illetve eloltva, felállítva vagy eldöntve, 
egymáshoz olvasztva vagy egymástól szétválasztva. Az 
újabb kompozíciót alakító mindig elmondja, hogy a 
gyertyák éppen mit ábrázolnak. A többiek ehhez kap
csolódva, de akár ettől függetlenül is alakíthatják, vál
toztathatják a gyertyákkal áb- ______ ___________
rázolt képet vagy jelenetet. A 
játéknak akkor lesz vége, ha 
unalmassá válik, vagy ha elég
nek a gyertyák.

Ügyeljetek arra, nehogy tü
zet csináljatok! Jó, ha ennél a 
játéknál felnőtt is van veletek!
Számolni kell azzal, hogy a vi
asz lecsöpög, ezért olyan he
lyen játszatok, ahol ez nem 
okoz kárt.

H um orzsák
Káplánok egymás közt:
-Előfordult már veled, hogy prédikáció közben el

felejtetted, hogyan folytasd?
-E z elég gyakran előfordul. Ilyenkor egyszerűen ad

dig beszélek, amíg ismét eszembe ju t valam i 
*

A lelkész az istentisztelet után bevallja a harangozó- 
nak:

-Tudja, amikor felmentem a szószékre, még nem  
tudtam, miről fogok beszélni.

A  harangozó viszonozza az őszinteséget:
-Tudja, Tisztelendő Úr, m i még akkor sem tudtuk, 

miről beszélt, amikor lejött onnan.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

F I A T A L O K N A K

Vallomások (2.)
Estefelé, tornyosuló fá k  gyűrűjében Krisztus inkább 

lehunyja szemét. Ahogy itt függ felettem a kereszten, 
ezen a kis erdei imahelyen, érzem: kérdez. Igyekszem vá
laszolni. Már órák óta. Csodálatos Vele lenni Vele be
szélni tudom, úgyis ismeri minden gondolatom, de most 
mégis elé tárhatom magam egészen. A z ima célhoz ér. 
Már érzem is a kegyelem adta áldást, boldogságot el
áradni a testemben...

Krisztus számomra egy csodálatos, mindent betöltő 
„szerelem”. Jézus nem csak a Testvérem, és Isten nem 
csak az Atyám, mindketten Barátaim. 0  bármikor meg
hallgat, velem van, ha szükségem van rá. Nagyon sokat 
küzdöttem Istennel. Sokat szidtam, vitatkoztam Vele (ez 
utóbbi néha most is előfordul). Igazi „Tamás-típus” 
voltam (vagy vagyok?).

Talán túl sok nézeteltérésem volt másokkal is a „hi
tem” miatt, néha igen éles vitatkozások, szópárbajok 
Én Istent egy szerető, megbocsátó Istennek ismerem,

aki inkább az „Újszövetség Istene", nem a népeket le- 
igázó „Ószövetségi Isten”. Mégis legnagyobb ellenveté
sem a jézusi tanításokkal szemben volt -  legyünk könyö
rületesek telve szeretettel, mindenkihez irgalmasok és 
annak Is megbocsássunk aki nagyot és sokat vétkezett 
ellenünk Ezekkel a tanításokkal barátkoztam meg a 
legnehezebben. Mondani könnyű, de mi olyan emberiek 
és gyarlók vagyunk bizony igen ingerülten és megszé
gyenítően viselkedünk „felebarátainkkal”.

Am íg nem engedtem teljesen közel magamhoz Jézust, 
Istent, és nem borultam le előttük (értsd szó szerint, egy 
nagyon meleg beszélgetés után otthon), addig nem is 
igazán vettem komolyan ezt az egész „vallásosságot”.

Bár néha most is előfordul, hogy cinikus és türel
metlen vagyok úgy érzem, biztos léptekkel haladok Isten 
és Jézus teljes elfogadása felé! Talán csak azt mondhat
nám, végre egyenesben vagyok

Bottyán Emese, 17 éves, Kelenföld

T ö p re n g ő  v a l lo m á s  a z  e g y h á z  i r á n t i  fe le lő s sé g rő l ,
R e fo rm á c ió  ü n n e p é n

Vajon a Reformáció egyháza vagyunk-e még? Sok 
merevségünk, dogmatizmusunk, világidegenségünk 
által nem leszünk-e méltatlanokká arra, hogy Luther 
Márton szobrát udvarunkban felállítottuk? Sopánko- 
dásunkkal és komorságunkkal nem veszítjük-e el a jo
gunkat arra, hogy magunkat evangélikusoknak mond
juk?

Ilyen'kérdések között élünk. Szenvedélyesen sze
retjük egyházunkat, és szenvedélyesen szidjuk. Ha 
nem vigyázunk, ellentmondó érzéseinkből végül lan
gyosság lesz. Szeretetből elnézzük, hogy egyházunk 
méltatlan a küldetésére, keserű haragunk pedig kiáb
rándultsággá válik.

Pedig nem ezt kellene tennünk. Szeretetünket és 
haragunkat egyházat reformáló, folyton reformáló 
erővé kellene összekovácsolni. Reformálnunk kell, ha 
arra van szükség, egyházi struktúrán és liturgián. Tud

nunk kell változtatni vallásos megfogalmazásainkon, 
nyelvünkön. Nyitottnak kell lennünk olyan embercso
portok iránt, akik távolabb vannak tőlünk és vilá
gunktól. S ami a legnehezebb, de mindehhez nélkü
lözhetetlen, önmagunkat kell „mindig reformálni” 
hagyni, hogy Isten kegyelme megtaláljon bennünket.

Kitartás és hűség kell ahhoz, hogy egy hitetlenülő, 
unalmassá váló egyházban elvegetáljon az ember. Az 
igazi, nagy hűség azonban az, hogy folyton refor
máljon, a megújulásért minden nap felvegye a küzdel
met.

Nem csüggesztő ez mégis? A legjobb, amit az egy
háznak remélhetünk, hogy bár folyamatosan eltunyu- 
lóban, lecsúszóban van, egy-egy újabb reformáció 
azért föl-fölrázza, és így végeredményben „szinten 
marad”? Nem. Ennél az egyház folyamatos reformá
ciója több: ezeknek a változtató, reformáló tetteknek 
a merészségében valósul meg újra meg újra Isten Or
szága. És ezek rakódnak le a történelem alján, egy
másra épülve eljövendő, eszkatologikus Isten Orszá
gává. M ert ez a merészség nem valamiféle önáltató 
optimizmusban gyökeredzik, hanem a hitben, hogy 
ezt az egyházat -  általunk, de akár ellenünkre is -  Krisz
tus építi.

Az Evangélikus Teológiai Akadémia 
V. évfolyamának hallgatói

FIATALOK
Ádvent és egyáltalán az új egyházi esztendő 

elközeledtével szeretnék mindenkinek lehető
séget adni, hogy az őt foglalkoztató témák elő
kerülhessenek. Pl. vidékre ritkán jutok el, ne
hezen tudlak felkérni titeket, hogy írjatok, kér
dezzetek. Mindenkitől nagy szeretettel várok 
„vallomásokat”, ha megírnátok 8-10 mondat
ban, hogy milyen személyes élmény ért titeket 
Jézussal, mint egy rövid bizonyságtétel... 
(Rovat cikkírói díjazással.)

Bármilyen reakciót, választ vagy kérdést sze
retettel várok. Problémáitokkal bármilyen 
szaktekintélyt megkereshettek, sőt ha valaki
nek a véleményét akarnátok hallani, írjátok 
meg. Nagyon szeretném, ha ez a rovat aktuális 
kérdésekkel tudna foglalkozni. Ezért kérem tő
letek ezt a kis segítséget. Köszönöm!

A szerkesztőség címére vagy nekem: Novot
ny Dániel, 1113 Bp., Kökörcsin u. 3. fsz. 2.

Ipóm a. A hét dombon épült örök város. A  „Citta eter- 
J \  na”. Évezredek, évszázadok emlékeit őrző!Az egy
mást követő, ember alkotta és ember rombolta kultúrák 
különbözőségét egybehangoló történelem! Ahol megfér
nek egymás mellett az ókor romjai és a középkor vad, 
szelíd erőinek harcait megörökítő alkotások maradvá
nyai. A  családi házakra, vértanúk sírjaira épült, imád
kozásra szánt helyek Néha csak egy altemplom, vagy 
egy gyönyörű torony maradt fenn belőlük A  modem kor 
elektromos vezetékei alatt megmaradtak a beszélő kö
vek az ókor csodáinak omladékai. Emlékeztetvén az el
múlt idők dicsőségére és szégyeneire egyaránt.

Emlékek gazdag menete. A z etruszk csodák a Villa 
Giulia Múzeumában. Mint a mindenkori elmúlást, a fe
lejtető halált legyőző etruszk házaspár terrakotta sírem
léke. Tetején domborművűk őrzi a földi pálya végességét 
bölcsen fogadó, derűt sugárzó arcukat. A z örök együtt- 
maradás kegyelmének a nyugalmát. Vagy a Veji Apolló, 
melyet feltehetően ugyanaz a szobrász alkotott, akinek 
Róma egyik jelképét, a capitoliumi nőstényfarkas bronz
szobrát köszönhetjük

A z örök város fogadja magába az etruszkokat felvál
tó római birodalom egykori hatalmát hirdető emlékeket 
is. Némelyik épségben áll, mint a Pantheon, másik csak 
romjaiban érzékelteti a tovatűnt idők elpusztult csodáit. 
M int a Maxentius-bazilika, mely csonkán is fenségesen 
áll a Forum Romanum omladékai között. Olyan méltó
sággal, hogy a késői korok hatalmas művésze, Michel
angelo is úgy képzelte el a Szent Péter-bazilika kupolájá
nak a megoldását: tyA Pantheont a Maxentius basilicára 
helyezem. ”

Árva oszlopok kiáltanak az itáliai kék égre. Diadal
ívek megmaradt pillérei. A  Vesta-templom kövei s a 
szent tüzet vigyázó Vesta-szüzek idő csonkította szobrai. 
Isteneik a romok között nyugszanak. Nyugszanak, hi
szen eltemette már őket az emberek hite.

Eltűntek a régi csodák. Á ll ugyan a Colusseum. Ró
ma másik jelképe. Ide jön előszóra legtöbb földi vándor. 
Keresvén a hajdani dicsőség nyomait. De a régi fényt

EURÓPAI UTAZÁSOK

Róma, a Domine, quo vadis?-templom
szétszórta már az idő. És főleg az ember. Kövei lakóhá
zakba, ősi keresztyén templomokba vándoroltak át. Ki
csiszolt tömbjeit, márványlapjait szétszedték, beépítették 
reneszánsz és barokk paloták falaiba. Ki emlékszik már 
a keresztyének vadállatokkal széttépetett tetemeire? így 
csúszott össze a történelem ebben az örök városban. 
Ahol a régi az újra mutogat, és az új a régit idézi.

Aztán meghalt a római világ is. Míg a keresztyénség 
halálos küzdelmeit vívta, s a népvándorlás rohamai 
gyengítették a régi hatalmat, a nép maga is elvesztette 
emberi tartását. Eltűnt a rég. erkölcs, s vele pusztult a bi
rodalom is. A z épületek tönkrementek. Az utcákat ellep
te a sár és a szenny. >yA Capitoliumon kecskék, az egy
kor oly dicső Forum Romanumon tehenek legeltek” -  ír
ja egy útikönyv,

„így minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész,
Róma ledől s rabigába görbéd.”

(Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz)

Engem Rómában legjobban a keresztyén emlékek ra
gadnak meg. A  római kor agonizálásában született új 
hit, a veszélyek és üldözések viharában megalakult egy
ház.

A  katakombák, az első templomok, az első hívők. És 
elsősorban Péter, a „Szikla”. Péter, a Betszaidából szár
mazó egyszerű halászember, akit Simonnak hívtak. A kit 
Jézus szemelt ki tanítványának a Genezáreti-tó partján. 
Éppen akkor, amikor testvérével együtt kivetették a háló
jukat.

„Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket 
halásszatok.” (Mt 4,18-20.) >rAzok pedig azonnal ott 
hagyván a hálókat, követék őt.” A  kiválasztottak titkos

látásával mentek az akkor még számukra ismeretlen 
Krisztus után.

Később még nagyobb feladatot kapott Simon, á ha
lász: „ Te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fe l az én 
anyaszentegyházamat... és néked adom a mennyek or
szágának kulcsait. ” (Mt 16,18-19.)

Péterre gondolok, amikora Via Appia Antican járok. 
Keresem a rég, bazaltkövekkel kirakott utat. A  kata
kombákba siető első keresztyének lábnyomait. A  vadál
latokkal széttépetett vértanúik útját járnám, ahol hitsor- 
sosaik végigcipelték szétroncsolt tetemeiket, a 
Colosseumtól a katakombák mélységéig hogy ott talál
janak nekik örök nyughelyei. Látom előttem a római 
császárlány, Caecilia Metella kerek síremlékét. Távolról 
rég római őrtornyok maradványai intenek felém. De a 
bazaltutat nem találom. Aszfalt burkolja már a régi vér
nyomokat, az üldözöttek egykori könnyeit. Megyek a ro
hanó járművek mellett. Szorosan a falhoz lapulva. Mel
lettem az őskeresztyén katakombák sora. A  S. Callisto, 
a S. Sebastiano és a többi. Egyikbe bemegyek. Tekergős 
folyosóin mécses ég mint egykor, az első hívek idején. 
Aztán megyek tovább.

Péterre gondolok. A z ő  lábnyomát keresem, a híres 
ostiai úton, ahol a halál elől menekülve, megállította őt 
az Úr.

Nem finomodhatott meg mert ő  volt a „szikla ”. Jézus 
nevezte annak. Vajon miért éppen őt? Pétert, a régi Si
mont, aki elvesztette hitét a tengeren járván, és rémüle
tében merülni kezdett a hullámok láttán. Pétert, aki, 
azon a bizonyos éjszakán, amikor Jézust elfogták, félel
mében háromszor tagadta meg a Mesterét. Miért bízott 
benne mégis az Úr? Feltámadása után miért őt bízta 
meg tanításának hirdetésével? Őt, az ingadozót? -  „Le
geltesd az én juhaim at”. (Jn 21,15-17)

Ezekre gondolok, amikor elérkezem a Domine, quo 
vadis?-templomhoz. Kicsiny kápolna. Ahogy belépek, a 
padozatában két lábnyomot pillantok meg. Péter utolsó 
megorpanásának emlékét. A z apokrif iratai szerint ed
dig ju to tt el az apostol, amikor Néró üldözése elől akart 
menekülni a városból. A  biztos haláltól akart megszaba
dulni. Tudta, hogy keresztre fogják feszíteni, m int a Mes
terét. Gyarló, emberi voltában elfogta a rettegés. Péter 
félt. Hiába volt apostol. De nem volt Isten fia. Ember 
volt, gyarló. Ki tudja vállalni önként a kínhalált? Ha van 
belőle kiút, ki ne keresné azt meg? Elfogta a rémület, és 
kifutott a városból. S ott, ahol most lábnyomának emlé
ke található, találkozott az Úrral. -  „Domine, quo 
vadis?” -  kérdezte ijedten a Feltámadottat, a szent 
üggyel őt megbízót. -  „ Vado Romám, iterum crucifigi” -  
felelte Jézus. Megyek Rómába, hogy ismét megfeszíttes- 
sem magamat. Akkor Péter, az ingatag, a gyáva, elszé- 
gyellte magát. Ott, az ostiai úton vált véglegesen sziklá
vá. Ott vállalta igazából a sorsát. A  hagyomány szerint, 
amikor visszafordult, vállalva a kínhalált, így imádko
zott: „ Uram, Te egyszer megtanítottál a hullámokon jár
ni, vezess most biztos lábbal át ezen a kőrengetegen, 
amely felé közeledem. ”

Fejjel lefelé feszítették keresztre, a saját kérésére. Nem 
tartotta méltónak magát arra, hogy ugyanúgy haljon 
meg m int Megváltója, Jézus.

Ha megállsz egyszer, kedves vándor az ostiai úton, lépj 
be a Domine, quo vadis?-templomba. Szemléld meg azt 
a két lábnyomot. Simoné az, a halászé, akit Jézus szik
lává jelölt ki. A ki Péterré vált. Mert Krisztus benne látta 
a kősziklát, amelyre építeni lehet.

S ha meglátogatod a sírján emelt Szent Péter bazili
kát, ha megállsz a Bemini-kolonádokkal határolt hatal
mas téren, és látod a szökőkutak felfelé szökellő és 
visszazuhanó vízáradatát; amikor a térről rávetődik te- 
kinteted a csodálatos bazilikára, emlékezzél Simonra, a 
halászra.

A ki Péter lett,-a „Kőszikla”, Krisztus rendeléséből.
Lenhardtné Bertalan Emma
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O któber 22-31. közö tt za jlo ttak az Országos Protestáns N apok ese

ményei. A  kiadott program füzet szerint valam ennyi protestáns egy

házban sokféle esem ény gazdagította spirituális, szellem i, kulturális 

és a sport terén a jelenlévőket, a reform áció m egünneplésére készü

lőket. H árom  központi rendezvény adta m eg a keretét a napoknak: 

Teológiai és Történeti Fórum  a D eák téri G im názium ban, K ulturá

lis E st a M O M  kultúrházban és R eform ációi E m lékünnepély a kis

pesti Baptista Im aházban. M ai és következő  szám unkban nem  csu

p án  ezekről, de néhány vidéki rendezvényről beérkezett beszám olót 

kö zlü n k

A megbékélés: Isten ajándéka és az új élet forrása
Ezen a címen és témával tartot

ta Teológiai és Történeti Fórumát a 
Deák téri Evangélikus Gimnázium 
dísztermében az idei Országos Pro
testáns Napok rendezősége. Dr. 
Pásztor János megnyitó áhítata 
után dr. Bartha Tibor szegedi refor- 

1 mátus lelkész tartott vallástörténe- 
, ti és bibliai fogalmakat magyarázó 

előadást, amelyben tisztázta a 
megbékélés, békéltetés kifejezé- 

) sek eredeti jelentését. Két korrefe
rátum hangzott el az eszméltető 
bevezetés nyomán: dr. Gergely 
András professzor történelmi és 
társadalmi nézőpontból elemezte 
a témát, hangsúlyozva az egyház 
folyamatosságát az időben, s hogy 
szavunk nem csupán az utolsó 
négy és fél évszázadra érvényes, 
hiszen az egész húsz évszázadot 
vállalja a protestantizmus is közös 
történelmünkként, ugyanakkor 
nagyon időszerűnek nevezte a 
megadott témát, és sok feladatot is 
látott benne. Dr. Hafenscher Károly 
c. teol. tanár ökumenikus szem

pontból közelítette meg a meg
adott címet. Két oka is van, hogy a 
megbékéléssel foglalkozunk: 1. 
látjuk az egyházban és a nem-egy
házban égető szükségét. 2. Ennél is 
fontosabb mandátumunk, hiszen 
az Egyház Ura bízott meg ezzel a 
feladattal, s a reménység Istene 
bátorít, hogy gyakran reménytele
nül bonyolult korunkban is lehet
séges a békéltetés szolgálatának 
végzése. A kritikái hangú megbe
szélés után, a délután folyamán 
ún. paneldiszkussziót tartottak a 
különböző egyházak képviselői 
Hafenscher Károly vezetésével: dr. 
Nagy Tibor, dr. Muntag Andor, dr. 
Haecker Frigyes és Révész Árpád 
részvételével. Valóságos, mai kér
dések, legyőzendő előítéletek, ba
rátságosabb és őszintébb ökume
nikus légkör jövőképe került meg
vitatásra az élénk kerekasztal-be- 
szélgetésen. Az a közös vélemény 
alakult ki, hogy többször kellene 
ilyen őszinte, valós kérdésekkel fog
lalkozó beszélgetést folytatni, s nem

szabad megelégedni az, ökumené 
formális, udvariassági, protokollá
ris formáival. Az érdemi beszélge
tés kölcsönös gazdagodást ered
ményezhet.

HK

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Az OTP közlése szerint a pénzfor
galom korszerűsítési folyamata ré
szeként új pénzforgalmi jelző
számrendszer, új bizonylatok ke
rülnek használatba. Az új jelző
számrendszer 1995. december 4- 
iki hatállyal lesz érvényes.

A közlés szerint megváltoznak 
az eddigi csekkszámla számok, de
cember 4-től új jelzőszámokkal el
látott postautalványokat kell hasz
nálni. Kéijük olvasóinkat -  és 
valamennyi lelkészi hivatalt -  
hogy figyeljenek erre. Sajtóosztá
lyunk megrendelte az új csekkeket, 
postautalványokat Mihelyt meg
kapjuk, értesíteni fogjuk Olva
sóinkat és az újságban küldünk 
belőle. A jelenlegieket tehát 1995. 
december 4-ig lehet felhasználni!

Kiadóhivatal
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Petőfi nyomában
Az őszi estéken Petőfi nyomá

ban indultunk el. A  26 év pillanata 
elevenedett meg előttünk.

Első vendégünk Szabadszállás
ról érkezett, ahol Petőfi Sándor 
szülei a leghosszabb időt töltötték. 
Sándor itt formálta első szavait, itt 
szőtte az első barátságokat. Sze
me, szíve itt akadt meg először „az 
alföld tengersík vidékin”. A kisdi
ák ide tért haza szünetekre a szü
leihez. Vendégünk Tóth Sándor 
volt ezen az estén.

A második este Istenes József tá
pár a kor társadalmi rajzát tárta 
elénk. A feudális társadalommal 
összeszövődött egyház magatartá
sa magyarázza Petőfi egyháztól el
idegenedett magatartását. Józsi 
bácsi ezen a napon kapott a város
tól „Kiskőrösért” kitüntetést. Ez
úton is gratulálunk, és kívánjuk Is
ten további áldását életére.

A harmadik este Sárszentlő- 
rincre kísértük a költőt. Az úti ka
lauzunk Csepregi Béla ny. lelkész 
volt. Meleg szavakkal idézte föl 
tanárok és diáktársak vallomásait. 
1845-ben újra visszatért a költő, 
meglátogatta az alma matert, di

áktársait és tanárait. Több vers is 
született ezen az úton. Hegyen 
ülök című versében a fiatal szívből 
kitört a sok gyötrelem:'

Innen-onnan lehull á fák  levele...
Bárcsak én is le hullanék ővele!

Majsai Károly tanár egy különös 
képet keresett elő a Petofi-album- 
ból. Nem a forradalmi verseit idéz
te, hanem a szülők, a testvér, a csa
lád szeretetére mutatott rá. Petőfi 
evangéliumának nevezte ezt.

Egyre messzebbre utaztunk 
gondolatban. Köntös László a pá
pai Petőfi emlékekből mutatott 
meg néhányat. Elhozta magával 
azoknak a könyvlapoknak a máso
latát, amelyeken a költő a Petőfi 
nevet próbálgatta. Tréfásan meg is 
jegyezte: Petőfi Pápán született.

Áz utolsó este Segesvárra zarán
dokoltunk el lélekben. A tragikus 
napról valljon Szilágyi Domokos 
verse:

SZEMBŐL, HALÁL 
Öt óra. Itt a végső pillanat, 
Héjjasfalva felé szaladva szalad

ki lovon, ki az apostolokén — 
mint e huszonhat és fél éves legény.

-  Potomság! -  mondja. -  Vagy talán 
nem is?

Hisz fu t bálványa, az öreg Bem is, 
aki szíve felől hordotta volt, 
bár nem értett egy sort se soha, sort, 
verssort, amelyet „oh mon f i s ”

rovott -
nem harci dobot 
helyettesítőt -  éppen csak a tett 
válott igévé. S elvégeztetett.
Mert tett a szó, ó tett, igen, 
csak orra bukik macskaköveken, 
s nem fegyver, csak fegyvemyi

gondolat
buktatja orra jobb egek alatt.

S akkor a fiú hirtelen megáll 
(a civil őrnagy) -: Hát szemből,

Halál!

Szombaton este Budapestről a 
Váczi Mihály kollégium Evangéliu
mi Színjátszó csoportja szolgált kö
zöttünk.

Az estén az Úr sáfárai vagyunk 
címen hangzott Isten igéje. Az ige
hirdetők Kecskés József Szabad- 
szállás, Lupták György, Karíné 
Csepregi Erzsébet, Somogyi László 
Szalkszentmárton, Köntös László, 
Szabó Vilmos.

Szabó Vilmos

K ISK Ő R Ö S

Szlovák nap
Kiskőrös városa pár évvel ez

előtt testvérvárosi kapcsolatot lé
tesített a szlovákiai Liptószent- 
miklóssal.. így adódott a lehető
ség, hogy a kiskőrösi evangéliku
sok is megkeressék liptószentmik- 
lósi testvéreiket.

Több szempontból is érdekes ez 
a kapcsolat, hiszen itt a Tátraalja 
is találkozik az alföldi síksággal, no 
meg a szlovák származású kiskő
rösiek valahol a gyökereiket is ke
resik a magas hegyek között.

Örömmel láttuk vendégül a 
szlovák testvérgyülekezet csoport

ját, akik Darina Rozborilova fel
ügyelőnő vezetésével, s mivel lel
készük most nincs, a helyettesítő 
Vladimir Pavlik zavazne porubai 
lelkész kíséretében érkeztek hoz
zánk.

Október 22-én, vasárnap meg
telt a kiskőrösi templom a szlovák 
nyelvű istentiszteleten. Kíváncsian 
lestük Pavlik lelkész szavait, vajon 
megértjük-e. Örömmel hallgattuk 
a számunkra már ismeretlen, de 
még régi emlékeinkben megbúvó 
szlovák énekes liturgiát. Istentisz
telet után, a templom körül sokan 
mondogatták lelkesedve, mennyi 
mindent megértettek, bár amit

hallottunk, ez már egy másik szlo
vák nyelv.

Külön színfoltja volt az isten- 
tiszteletnek, hogy lányaink egy 
csoportja erre az alkalomra újra 
fölvette a régi színes népvisele
tet.

Délután az imaházban, a helyi 
Bem József Általános Iskola szlo
vák tagozatos diákjai és a szlovák 
óvodások anyanyelvi műsorral lep
ték meg a messziről jött vendége
ket. A műsort Szabóné Ba Ilona ta
nárnő szervezte.

Nem felejthetjük el, honnan jöt
tünk. S ma, amikor népek között 
újra falak épülnek, nekünk keresz
tyéneknek kell új utakat keres
nünk, hidakat építenünk egymás 
felé.

Lgy

BÉK ÉSC SA BA

A legnagyobb magyarországi 
evangélikus templommal -  a 
nagytemplommal -  szemben 
1745-ben épült ez a kistemplom, 
mely méreteiben nem érdemli a 
„kis” jelzőt, csupán a „nagy” 
szomszédságában jelzi méreteit. 
Több, mint 800 személy helyez- 
kedhetik el benne, padfűtéssel 
van ellátva, kitűnő az akusztikája, 
méltó kistestvére a másiknak egy
házunk egyik legnagyobb gyüleke
zetében. Á’ templom építője az a 
Tessedik Sámuel, aki Álbertirsán 
született, de akit magáénak vall 
Szarvas is. A mostani felújítás so
rán a templom korszerű világítást 
is kapott, és visszahelyezték a ko
rábban leszakadt harangot is.

Az ünnepi istentiszteletet a gyü
lekezet nagyságára való tekintettel 
a nagytemplomban tartották. Ez 
egyúttal az Országos Protestáns 
Napok evangélikus megnyitó ese
ménye is volt. Az oltári szolgálatot 
szlovák nyelven végezték a helyi 
lelkészek, majd dr. Harmati Béla 
püspök prédikált a vasárnap textu
sa alapján: lKor 6,19-20. Lehet-e 
ezen a napon jobb felszólítás Isten 
igéjéből, mint ez: „épüljön temp
lommá az ember!” Nem vagytok a 
magatokéi -  nem csupán matéria 
az ember, lehet a Szentlélek temp
lomává. Ezt ezen az októberi na
pon is el lehet mondanunk, amikor 
a rabság köteleinek lehullására 
emlékezünk. Az egyház nem csu
pán az ünnepi pillanatok valósága, 
legyen a spirituális valóság úrrá a 
materiális valóságon. A megújult 
falak között újra induljon és újul
jon meg az élet.

Az istentiszteleten vendégként 
énekelt a Trencséni Pedagógus 
Énekkar és a Gyülekezet Kórusa is.

Tem plom szentelés

Az istentisztelet után hosszú 
sorban vonult át a gyülekezet a 
kistemplomba, ahol folytatódott a

Hálaadás a 250 éves kistemplomban K ISK Ő R Ö S

Bajor nap
hálaadás és a szentelés szertartá
sa, majd ünnepi közgyűlésen Tá- 
borszky László esperes-lelkész is
mertette a kistemplom történetét 
és beszámolt a felújítás esemé= 
nyeiről. Az 1700-as évek elején, a 
török kiűzése után Haruckem bá
ró hozatott északról telepeseket, 
akik letelepedést és vallásgyakor
lathoz jogot kaptak. Elsőként csak 
gyenge falú vályogtemplomot épí
tettek, majd Tessedik Sámuel ide
jén épült fel ez a templom, 1749- 
ben bekövetkezett halála után itt 
temették el őt. Az 1858-as renová
lás idején kapta a templom mosta
ni formáját. Ez a felújítás most öt 
és fél millió forintot emésztett fel, 
melyhez egy-egy millióval az Or
szágos Egyház és az önkormány
zat is hozzájárult. A hívek adomá
nyán kívül beleépült még a Mű
emléki Felügyelőség és a Kisebb
ségi Önkormányzat hozzájárulása 
is.

Számosán köszöntötték a hála
adó gyülekezetét, Pintér János 
orosházi esperes, dr. Muntag A n
dor, a Teológiai Akadémia prorek- 
tora, rámutatva, hogy a templom 
akkor válik templommá, amikor 
felmennek a szószékére és igét hir
detnek. Dr. Valentinyi Károly egy
házmegyei felügyelő és dr. Papp Já
nos, a város polgármestere, vala
mint Szabó László, a Csongrád- 
Szolnoki Egyházmegye felügyelője 
köszöntője után a püspök szavai
val zárult a szentelés-hálaadás.

G im názium i k iá llítás

A Protestáns Napok programjá
ba nagyszerűen illeszkedett a gim
názium képzőművész tagozatos di
ákjainak munkájából összeállított 
kiállítás. A tagozat tantermei ala
kultak át kiállítási termekké, ahol 
a diákok rajzai, festményei, kis 
szobrai, plasztikái sorakoztak és 
adtak képet arról, hogy egy ilyen 
tagozatos oktatás hogyan fejleszti, 
hozza elő a fiatalokból a bennük 
szunnyadó képességet és tehetsé
get. Jó volt látni, hogy a gimnázi
um erre hogyan gondol és mit ál
doz.

L elkészavatás

A gyülekezet teológusa -  tanul
mányait elvégezve -  kérte, hogy 
„otthon” legyen lelkésszé avatása. 
Ezen az ünnepen ez is megtörtént. 
Vandlik Pál lelkészjelölt a nagy
templom oltára előtt állva kapta az 
igét és áldást. Harmati Béla püs
pök lTim 4,16 alapján arra kérte a 
lelkészjelöltet, hogy szolgálat^ le
gyen a teológus szolgálata, az ige

tanulmányozása és az imádság 
gyakorlása. De a lelkész feladata 
az is, hogy tanítson, és hogy anya
nyelven szólítsa meg a híveket, így 
éri el a szíveket.

A  gyülekezet lelkészeinek és fia
tal társainak áldó gyűrűjében in
dult el szolgálatára a fiatal lelkész.

(Folytatás az 1. oldalról) 
amely egyúttal a Világszövetség 
„fönállásának” 50 éves jubileuma 
is lesz. Milyen várható külső ne
hézségekkel kell majd számolni az 
első Ázsiában tartandó evangélikus 
világtalálkozón, a hatmilliós város
állam, a világgyűlés helyszíne, Kí
nához való csatolásának izgalom
mal várt heteiben? A központi té
ma -  nagyon aktuális módon -  a 
„keresztyén tanúságtétel a mai vi
lágban”. Az előkészületek Géni
ben megfeszített erővel folynak. A 
világgyűlést előkészítő iroda most 
kezdte meg működését, és a rész
letes programtervezet és tanulmá
nyi dokumentum a jövő tavasszal 
kerül majd nyilvánosságra.

A másik nagy jelentőségű vitaté
ma a jelentős teológiai közeledés

Ü nnepi hang
verseny

\ ■ iyk 'j
A Protestáns 
Napók újabb 
e s e m é n y é v e l  
zárult a nap Bé
késcsabán. A 
kitűnő akuszti
kát kihasználva, 
a kistemplom
ban a szegedi 
Salieri Zenekar 
lépett fel Pál 
Tamás karnagy 
vezényletével. 
Mozart c-moll 
Adagio és fúgá
ja, valamint J. 
S. Bach III. 
B ran d e n b u rg i  
versenye mel
lett Telemann 
Esz-dúr kürt
versenyét já t
szották, ez 
utóbbinak szó
listái Kecskés 
György és Oga- 
sawara Ka- 
zuhiro művész 
volt. A  szép 
élményt és lelki 
m e g n y u g v á s t  
adó hangver
seny rendezője 
és gazdája a

gimnázium volt.
Egy tartalm as nap ért véget a 

hangversennyel, melyben a gyü
lekezet Isten előtti hálával, mű
vészeti élményekkel gazdagodva 
örvendezhetett temploma meg
újulásának.

volt a Lutheránus Világszövetség és 
a Vatikán között éppen a reformá
ció biblikus-központi tanításának, 
a kegyelemből hit által való meg- 
igazulásnak a kérdésében, vala
mint ennek az új helyzetnek a gya
korlati megvalósítása a két egyház 
között.

Kis magyar sziget a Genfi-tó 
partján

A nagy egyházi események közt 
jó volt újra találkozni a testvéri kö
zösségben élő, parányi magyar 
evangélikus-református gyüleke
zettel, régi barátokkal és ismerő
sökkel. Nemrég búcsúztatták re
formátus lelkipásztorukat, dr. Ku
pa Lászlót, aki nyugalma éveire 
hazatér Magyarországra. Most az

Miután evangélikus egyházunk 
kapcsolatot létesített a Bajor Evan- 

élikus Egyházzal, megkeresett 
érmünkét ismeretlenül egy kán

tor-zeneigazgató Weilheimből, eb
ből a Münchentől délre fekvő fel- 
ső-bajorországi kisvárosból, hogy 
egyházzenei kapcsolatot szeretne 
létesíteni gyülekezeti énekkarunk
kal.

Walter Erdt először énekkarun
kat hívta meg, és a meghívásnak 
eleget is tettünk ez év májusában.

Most pedig mi láttuk vendégül a 
weilheimi evangélikusok énekka
rának, ifjúsági kórusának és fúvó
sainak egy csoportját.

Október 29-én, vasárnap déle
lőtt a templomban énekeltek, mu
zsikáltak, majd ezt követően este 
zenés áhítatot tartottak. Nagyon 
széles skáláját szólaltatták meg az 
egyházzenei irodalomnak a barokk 
zenétől napjaink egyházzenéjéig. 
A fiataloktól gospel kórusokat is 
hallhattunk.

Külön öröm volt számunkra, 
amikor a hétfői búcsúestén nyelvi 
nehézségeket félretéve együtt éne
kelhettünk, saját örömünkre.

Ezen a vasárnapon nyitottuk 
meg a templom mögötti Petőfi 
képtárban Prokop Péter festőmű
vész kiállítását is. A művész Kalo
csán született, katolikus pap, Ró
mában élt évtizedeken át, és öröm
mel vállalkozott rá, hogy kis öku
menikus hidat építsen ötven kiállí
tott képével. A kiállítást Nagy Ist
ván rendezte, és egész november
ben megtekinthető lesz.

Gyülekezetünknek nagy él
ményt jelentett a Protestáns Na
pok immáron másodszor megren
dezett sorozata. Nyolc napon át 
megmozgattuk kicsit a várost is, so-

evangélikus dr. Pósfay György a lel
kipásztora a hűséges kis magyar 
ökumenikus gyülekezetnek, aki 
kéthetenként tart istentiszteletet 
Kálvin városában, a XIII. század
beli St. Léger-kápolnában szá
mukra. Ez alkalommal Erdélyből 
jött magyar testvéreket is köszönt
hettünk sorainkban.

Világegyház és kis szórványgyü
lekezet: az ellentét arra figyelmez
tetett itt Genfben, hogy a sok száz
milliós világkeresztyénség is a helyi 
gyülekezetekben él. Végeredmény
ben a világóceán is vízcseppekből 
tevődik össze. Isten népének jövő
je a világban a helyi gyülekezetek 
hitén és hűségén fordul meg, ma 
éppen úgy, mint a közeledő har
madik évezredben.

Dr. Nagy Gyula

kákát érdeklő rendezvényeinkkel. 
Történelmi hagyományaink is kö
teleznek arra, hogy a bizonyságté
tel szavai mellett kulturális elköte
lezettséget is hordozzunk. Lgy

NAGYTARCSA

„Akarom, tisztulj m eg!”
Valóban újándék 

Az országos evangélizáció egyik 
felvezető cikkében születésnapi 
ajándéknak neveztem az önállósu
lásának 60. születésnapját ünneplő 
nagytarcsai gyülekezet életében az 
országos evangélizációt. Pár órával 
az evangélizáció befejezése után 
írom ezeket a sorokat. Még frissek 
az élmények, a megajándékozó tt- 
ság élménye. Valóban országos ta
lálkozónak adhattunk otthont ezen 
a hétvégén. Több mint 50 gyüleke
zetből, közel 400 testvér látogatott 
el hozzánk. Az igehirdetések, elő
adások, bibliakörök, bizonyságtéte
lek gazdagságát lehetetlen néhány 
sorba sűrítem. Tálán a kazettafelvé
telek valamit továbbadhatnak a ka
pott lelki ajándékokból. A 2x90 
percbe szerkesztett hanganyag 
megrendelhető az Evangélikus Rá
diómisszió címén: 2142 Nagytarcsa, 
Pf.. 19. Persze a „konzerv” sohasem 
pótolja a friss ízeket...

Hogyan tovább?!
Nem volt könnyű az elválás, so

ká tartott a búcsúzkodás... Tálán 
valami olyasvalamit érezhettünk, 
mint egykor a tanítványok a Tábor 
hegyen: „Uram, jó nekünk itt len
nünk. Ha akarod, készítünk itt há
rom sátrat...” De az Úr mást akart! 
Nem engedte, hogy tanítványainak 
kicsiny „elit-alakulata” tartósan 
berendezkedjék a megdicsőülés 
hegyén... O ma is ad „csúcs”-élmé- 
nyeket, megéreztet valamit az 
övéivel a menny fényességéből, a 
Vele való közösség öröméből. 
Ilyen ajándék volt ez az evangé- 
lizációs hétvége is. De nem azért, 
hogy kimeneküljünk a hétköznap
ok világából, hogy elfelejtsük ott
honi, talán kicsiny, fogyó, alvó gyü
lekezeteinket. Ellenkezőleg! Jézus 
azért hív magához, hogy megtisztít
va, megerősítve, újult hittel, friss 
szeretettel, éledő reménységgel 
küldjön vissza oda, ahová áhított, 
ahová küldetésünk szól. De 0  nem 
csak küld, hanem előttünk indul le 
a csúcsról a völgybe. így minden ta
nítványa, aki komolyan veszi a 
Mester „végrendeletét”, utolsó föl
di parancsát, a missziót, az megta
pasztalhatja a hozzá kapcsolódó 
ígéret realitását is: „...és íme én ve
letek vagyok minden napon a világ 
végezetéig!” Gáncs Péter
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Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaáUnunk a 
Krisztus ítélőszéke elé. 2Kor 5,10.
VASARNAP Bár még sötétség borítja a földet, sűrű 
homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, 
dicsősége meglátszik rajtad. Ézs 60,2 (Zsid 1,3; Mt 
25,31-46; Róm 8,18-25; Zsolt 33). Reményünk 
alapja a Krisztushoz való tartozás, ennek érdekében 
vállalnunk kell a szenvedésben is a vele való közös
séget, hogy földi küzdelmünk átmenjen a dicsőség 
állapotába. Az ember a teremtett világ „része”, és 
vele együtt alávetette a múlandóságnak Isten. Azon
ban Istennek gondja van az emberre. A megpróbál
tatásokból ki kell vennünk a részünket, de ebben is 
segít gyengeségünkben Szendéikével a Tferemtő. Az 
Atya dicsősége Fia által jelent meg a világban, hogy 
megváltásával megadja az új eget és az új földet.
HÉTFŐ Krisztus feltámadt a halottak közül, mint 

az elhunytak zsengéje. lKor 15,20 (2Móz 15,1; Lk 
19,11-28; Náh 1,1-14). A halottak feltámadása 
Krisztus feltámadásához kapcsolódik. 0  magára 
vette a világ bűnét, áldozata lett, elégtétel bűneink 
miatt. Isten elfogadta, igazolta ezt az áldozatot, és 
feltámasztotta a halálból. Jézus megigazulásunkra 
támadt fel a halálból, a mi feltámadásunk az övéből 
következik. Ez a mi örömhírünk, reményünk, igazi 
vigasztalásunk, ez a kereszténység kiinduló pontja, 
hitünk alapja.
KEDD Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan 

Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. 
Róm 15,7 (Zsolt 133,1,3; lMóz 19,12-19; Náh 
2,1-14). Krisztus nem szégyellte az embert, befo
gadta és befogadja személyválogatás nélkül, aki ko
pogtat ajtaján. Nem a saját, hanem a mi érdekünket 
nézte, ezt bizonyította kereszthalálával. Ahogyan ő 
nem utasított el bennünket, úgy nekünk is követ
nünk kell példáját, mert mindenki lehet befogadó és 
befogadott egyaránt.
SZERDA Jézus hirdette az Isten evangéliumát: 

„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: 
térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban”. Mk

1,14-15; Zsolt 81, 12,13 (Lk 13,1-9; Róm 2,1-11; 
Abd 1,21). Jézus e kinyilatkoztatásával ítéletet is 
hirdet. Az evangélium útja az életet jelenti, Krisz
tusban üdvösséget, a magunk megkeményített szíve 
és tanácsa pedig elbukást. Isten evangéliuma rámu
tat bűneinkre, de megoldást ad Fiában.
CSÜTÖRTÖK; Te magad okoztad ezt magadnak, 

mert elhagytad Istenedet, az Urat, amikor a helyes 
úton akart vezetni. Jer 2,17 (Jn 3,36; Lk 21,11-19; 
Mt 24,1-14). Izrael népe töbször elhagyta Istenét, 
melynek a Következménye tragédia lett. Megingott 
Isten iránti bizalmában, hűtlenné vált. A  gonosz csá
bítás könnyen bizonytalanná teszi az embert, hamar 
képes az emberi tudatot negatívan befolyásolni, és 
ezt a bűn elhatalmasodása követi. Jézus ezért emeli 
ki az iránta való engedelmességet, hogy lássuk hi
tünk értelmét, és megmaradjunk annak útján.
PÉNTEK Hogyan lehetne tiszta a halandó, és igaz 

ember az, aki asszonytól született. Jób 15,14 (Jn 
15,3-4; Jel 2,8-11; Mt 24,15-28). A bűnbánó ember 
állandó kérdése ez, amikor feje felett összecsapnak a 
bűn hullámai. Jézus egyszerű választ ad: az ige által 
tisztul meg az ember lelke. Az ige által van bennünk 
Jézus. Az ige lelkünket, gondolatainkat rostálja, azt 
szeretné, ha a bűnös gondolat nem gyökerezne meg 
bennünk, hogy az állandó kételkedés és miértezés ne 
legyen problémája, hanem Jézus kegyelme.
SZOMBAT Meghamisítja-e Isten a jogot, elferdíti-e 

a Mindenható az igazságot? Jób 8,3 (Zsid 6,10; Jel 
20,11-15; Mt 24,29-31). Isten jogának forrása a 
szeretet. Nem feledkezik meg az ember tettéről, 
akár jó, akár bűnös az. Az igazságával, az igével 
méri cselekedeteinket. A  Mindenható igazsága 
Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz. Isten a benne adott igazságot és jogot nem 
másította meg, azonban az ember állandó változás
nak van kitéve a világban, de az Atya szeretete 
megőrzi a változás veszélyeitől, ha megmarad az 
iránta való bizalmában.

Halasi László

AZ ISTEN SZERINT VALÓ HATALOM
R óm  1 3 ,1 -7

Aki nem tudott megállni...
Két temetés között a kollégám -  

aki a sofőr volt -  kiszállt az autó
ból. Magam maradtam. Váratla
nul megindult a kocsi, igaz hogy 
csak lassan, de én ijedten vissza
hívtam a kollégát, hogy állítsa 
meg. Én nem vezetek: mi lesz, ha 
nem áll meg az~autó?..____ .... -

A közlekedésben döntő szerepe 
van a  féknek. Ha nem működik a 
fék, abból nagy baj lehet. Az élet
ben is kell a fék. A mai embernél -  
ha szabad így mondanom -  „baj 
van a fékkel”. Nem tud megállni.

A Bibliában is vörös fonalként 
húzódik végig olyanoknak törté
nete, akik nem tudtak megállni. 
Az első mindjárt Éva volt. Tetszett 
neki a tiltott gyümölcs. És mivel 
szóba állt a kígyóval, azután már 
nem volt képes megállni... Aztán 
jött Káin. 0  engedett a keserű 
irigységnek. Csakhamar feltámadt 
benne a gyűlölet és az indulat. Szó 
szót követett -  és a végén gyil
kossá lett, mert nem tudott meg
állni...

Bálám, a próféta -  elindult az

Isten által tiltott úton. És ment. 
Mikor az angyal útjába állt -  akkor 
sem akart megállni. És milyen szo
morú, amikor feltárul az igében, 
hogy Bálám m ié r t nem tudott 
megállni, és hogy m i  vonzotta? A 
Bálák által kínált kincsek vonzot
ták. , Örök igazság, hogy amikor 
nem tudunk, nem akarunk megáll
ni; akkor amögött többnyire vala
mi bűnös vágy, kívánság rejtőzik.

Az újszövetségi példák közül 
gondoljunk csak Márta alakjára. Ő 
a h á z i m u n k á b a n  nem tudott meg
állni. Nem volt képes a sütés-főzést 
félretenni, hogy Jézust hallgathas
sa. Mennyire m a i ez a kép! Ürülő 
templompadok -  mert a vasárnapi 
munkát sokan még egy órára sem 
képesek megszakítani. Vasárnap -  
készül a ház -  folyik a kertmunka -  
készül a nagy ebéd... És közben ki 
gondol arra, amire a zsoltár 
figyelmeztet: „ H a  a z  Ú r n e m  é p íti a  
h á za t, h iá b a  d o lg o z n a k  a z o n  a n n a k  
é p ítő i” (Zsoltár 127,1).

A Biblia leleplezi a modem em
ber, a modem névleges keresztyén

sajátos megkötözöttségét, hogy 
nem tud megállni... Vigyázzunk, 
amikor a kísértő elénk hoz igen jó
nak látszó terveket és célokat, és 
mi azok hajszolásában sokszor 
nem tudunk megállni. Sok szép 
dolog van az életben: Család, ba
ráti kapcsolatok, munka, tudo
mány, művészet, olvasás... -  de ha 
ezek bármelyike bálvánnyá lesz -  
vagyis Isten helyére kerül, és még 
a vasárnapi templomtól vagy a 
r r im d e n n á p ö s1 ijjéolvasáátölr is' 'fel
von, akkor meg kellene látnom, 
hogy rossz cserét csináltam. Amit 
az ige helyett végzek -  ami az Is
tennel való kapcsolatomat gátolja, 
azt Pál apostollal együtt „kárnak 
és szemétnek” kell ítélni!

Igen: minden barátság, szere
lem, kapcsolat a mindennapi élet
ben c s a k  le m o n d á s o k  á rá n  létez
het. Az Istennel való kapcsolatnak 
is ára van. Ha csak a felesleget 
vagy hajlandó Istennek adni -  ak
kor ne válj áldást!

Isten valóságos megállást, sok
szor valamiről való valóságos le
mondást kér -  hogy igéjét neked 
adhassa.

Gáncs Aladár

ISTEN A VILÁGOT AZ EM
BERÉRT TEREMTETTE: Isten 
a világot jónak teremtette. Olyan 
tökéletesnek, ahol teremtménye, 
az ember kényelmes otthont talál
hat. Minden adva volt, ami az em
beri élethez szükséges. Csakhogy 
az ember bűne, alapjaiban tette 
tönkre Isten szándékát. A bűn 
büntetéseként eltűnt, megszűnt az 
ideális helyzet. A  bűn következmé
nyeként nemcsak halhatatlansá
gunk veszett el, de a tökéletesre 
szerkesztett földi élet is álommá 
vált. A bűn egyik következménye
ként bejött a világba a káosz. Ká
oszban élni lehetetlen. A normális 
életvitelhez elengedhetetlenül 
rendre van szükség. Rendet kell te
hát teremteni, de a rendet fenn is 
kell tartani. A rend fenntartása, 
vele az ember életének, bizton
ságának szavatolása nem össznépi 
feladat. A normális emberi élet fel
tételeinek biztosítása az államnak, 
a mindenkori hatalomnak a felada
ta. Jóllehet, a polgárok döntése és 
szavazatainak következménye bár
kinek a hatalomba való emelke
dése, ezt a hatalmat mégsem úgy 
kell kezelni, mintha embertől 
kapta volna a felhatalmazást 
hatalmának gyakorlására. Isten az, 
aki felelősségteljes hatalom gyako
rlására ad megbízást.

A HATALOM  IST E N  S Z E 
RINTI FELADATA -  GONDOS
KODNI POLGÁRAIRÓL: Min
den ember, így a keresztyén ember 
is evilágban él. Ő sem függetlení
theti magát környezetétől. Nem 
védheti ki a környezeti hatásokat. 
Joggal várhatja el, hogy a hatalmat 
birtoklók Isten szerint éljenek ha
talmukkal. Ennek megfelelően 
gondoskodjanak róla. Először is 
nyújtson biztonságot a hatalom. A 
törvénytisztelő, jogkövető ember 
igényelheti, hogy biztonságát ga
rantálják. Vagyonát, testi épségét 
ne veszélyeztessék. Becsületes 
munkával megszerzett javait biz
tonságban tudhassa. A  jó állampol
gári közérzethez hozzátartozik a jó 
közbiztonság. Másodszor adjon le
hetőséget a hatalom a gondtalan 
életre. Jó munkáért cserébe elvár
hatja, hogy a hatalom felelősen 
gazdálkodjon a megtermelt javak
kal. Ne saját javára, hatalmának 
fenntartására fordítsa, hanem azzal 
bölcsen sáfárkodva, azoknak biz
tosítson bőséget, jólétet, akik meg
termelték. Harmadszor biztosítson 
a hatalom emberhez méltó életet.

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT A FA
SORBAN

November 25-én 19.30-kor a Fasori 
evangélikus templomban jótékonysági 
koncert lesz neves művészek közremű
ködésével. Előtte 18 órakor a művé
szek által felajánlott képekből lesz ki
állítás a Gimnázium dísztermében. 
Adományokat az 512-025510-9-es szá
mú alapítványi számlára lehet befi
zetni.

A SZENTFÖLD VARJA 
A MAGYAR FIATALOKAT
-  A „Nes-Ammim” felhívása -

A modem Izrael állam 1948-ban történt meg
alakulása után német, holland és svájci keresztyének 
egy ökumenikus telepet létesítettek Észak-Izraelben 
a bibliai Galilea területén. Céljuk az volt, hogy elő
mozdítsák a keresztyénség és a zsidóság közeledését, 
s a két vallás közti jobb kölcsönös megértést. Az azóta 
kiépült gyönyörű fekvésű telepnek, amely ma már 
önálló falunak is tekinthető, az alapítók a „Nes-Am- 
mim” nevet adták, ami -  utalással az Ézs 66,19-ben 
található igére -  azt jelenti: „jel a népek számára”.

A faluközösségnek saját önkormányzata és gaz
dasága van, s mintegy 120 személyből áll. A külön
böző országokból érkezett lakói ökumenikus munka- 
közösséget és kultúrközösséget alkotnak; szemi
náriumokon és hétvégi programokon, kiránduláso
kon vesznek részt. Rendszeres istentiszteleti alkal
maik is vannak ökumenikus alapon. A  Bibliát együtt 
tanulmányozzák és vitacsoportokat alkotnak. Az 
újonnan érkezők angol és héber nyelvleckéket vesz
nek. Működik a virágkertészetük, van egy háromcsil
lagos szállodájuk, asztalosműhelyük és déligyümöl
csöket termelő gyümölcsösük. A közösség tagjai he
tente 40 órát dolgoznak, a telep valamelyik munkate
rületén.

Miután 1990 óta négy éven át több magyar fiatal 
vállalkozott a „Nes-Ammim” közösség életében való 
részvételre, a falu vezetői újra szeretnének magyar 
fiatalokat is látni maguk között. A jelentkezés feltéte
le a következő: az angol nyelv alapfokú ismerete; 
18-30 év közötti kor. Szakmával rendelkezők előny
ben részesülnek (szakács, kertész, asztalos stb.).

A  közösség tagjai számára a hétvégék szabadok 
(péntektől vasárnap estig), évi 27 nap szabadság jár. 
Teljes ellátás (szállás, étkezés), ingyenes egészségügyi 
ellátás biztosított, szabad autóhasználat, havonta 
zsebpénz. Az útiköltséget Izraelbe és vissza a „Nes- 
Ammim” vállalja.

Jelentkezni lehet rövid életrajz benyújtásával: Öku
menikus Tanulmányi Központnál: 1114 Budapest, 
Bocskai út 15. III. 3. További tájékoztatás is ezen a 
címen kapható.
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K A R Á C S O N Y I  V Á S Á R

S a jtó o s z tá ly u n k  k ö n y v e s b o ltjá b a n  (Ü llő i 
ú t é s  S z e n tk ir á ly i u . s a r o k )  k a r á c s o n y i tá r 

g y ú  k ö n y v e k e t é s  a já n d é k tá r g y a k a t a já n 

lu n k  h ív e in k n e k  K a p h a tó k  K a rá c so n y i 

m e s e k ö n y v e k  K ife s tő  fü z e te k  (k ic s in y e k 
n e k ) . Á d v e n ti  é s  k a r á c s o n y i g y e r ty á k  

G y e r ty a ta r tó k  o ltá r ra  é s  a  k a r á c s o n y i a s z 

ta lra  a  c sa lá d b a  is. E z e n k ív ü l  k é p e s la p o k  
ig és je lz ő k  é s  ig é s g o ly ó s to lla k  n a g y  
v á la s z té k b a n .

A z  a já n d é k o z á s  m e g k ö n n y íté s é r e  egyes 

k ia d v á n y a in k b ó l 5 0 % -o s  v a g y  3 0 % -o s  k e d 

v e z m é n y t a d u n k  a z  i t t  k ö z ö lt  á r a k b ó l:

50%-os engedménnyel árusított könyvek

1000 éves az orosz kereszténység 150,-
Befogadtatok (Magyarországi

evangélikus szeretetotthonok) 101,-
Bálintné: Tóvá lesz a délibáb 148,-
Csepp a tengerben 82,-
Dedinszky: A Biblia néprajza 123,-
Elek: Győry Vilmos 370,-
Evangéükns templomok

(levelezőlap) 49,-
Ferenczy: Gyógyíts meg,

Istenem 49,-
Greinen Luther Márton

élete 325,-
Grünvalszky: Énekek éneke 81,-
Gáncs: Akinek a szíve lángolt 68,-
Görög: Imakönyv 86,-
Harmati: Egészségünk és

üdvösségünk 49,-
János evangéliuma 47,-

Kapernaum 60 éves 
Krisztus taníjja (Luther élete) 
Kutas: Egy emberélet 
Káldy: Hanem hogy Ő szolgáljon 
Lukács evangéliuma 
Márk evangéliuma 
Máté evangéliuma 
Nagy: Az egyház kincse 
Pipen Betegágyon 
Podmaniczky: Megszabadított 

élet
Ray: Jövevények és vándorok 
Rédey: A máglya nélküli város 
Rédey: Miért reszketnek a 

csillagok
Scholz: Fények s felhők alatt 
Scholz: Jót válj!
Scholz: Jézussal egy asztalnál 
Szépfalusi: Lássátok, halljátok 
Terray: Izrael és az evangélium 
Terray: Küldetésben 
Vájta: A szeretet keresztyén 

értelmezése
Vájta: A hitből fakadó élet 
Veöreös: A harmadik egyházi út 
Veöreös: A középpont felől

370,-
103,-

65,-
157,-
47,-
47,-
47,-

155,-
110,-

118,-
148,-

97,-

51,-
99,-
83,-
82,-

269,-
102,-
152,-

138,-
172,-

71,-
259,-

30%-os engedménnyel árusított könyvek

Chr. Klein: Fény az út végén 380,-
Ferenczy E.: Uram, taníts minket 184,-
Grünvalszky: Ábrázolt 

egyháztörténelem 1120,-
Harmati: Vallásos költemények 264,-
Megszületett a kis Jézus 211,-

Azzal, hogy megadja a lehetőséget 
a tanuláshoz, művelődéshez, az 
egészséges élethez. Mindezek rá
adásaként az emberhez méltó, 
békés öregkor lehetőségét. Az ilyen 
hatalom az Isten szerinti hatalom.

A HATALOM ÉS A KERESZ
TYÉN EMBER ENGEDELMES
SÉGE: Abban az esetben, ha a ha
talom birtokosa Isten szerint gya
korolja hatalmát, akkor ennek a 
hatalomnak engedelmeskedő ke
resztyén emberben partnerre talál. 
Ebben az esetben a hatalomnak 
való engedelmesség nem annyit 
jelent, hogy akarat nélküli bábokká 
válunk, hanem az engedelmesség 
mindkét félnek jól felfogott érde
két szolgálja. A konfrontáció soha 
nem segíti a békés jólét elérését. 
Csak az Isten szerinti hatalom és az 
annak engedelmekedő ember har
móniája hat a nemesedő, gazdago
dó életvitel felé.

A HATALOM ÉS A KERESZ
TYÉN EMBER ENGEDET
LENSÉGE: Meddig várhat enge
delmességet a hatalom? Csak ad
dig, amíg hatalmát Isten akarata 
szerint gyakorolja. Amint Isten pa
rancsolatait megszegi, vagy a ke
resztyén embert Isten parancsola
tainak megszegésére kényszeríti, at
tól a pillanattól fogva nem kérhet 
engedelmességet. Ehhez a ponthoz 
elérve, a keresztyén viselkedésre 
Péter apostol ad útmutatást ApCsel 
5,29-ben: „Istennek kell inkább 
engedelmeskednünk, mint az em
bereknek.”

A keresztyén embernek felelős
sége van a világban. Nem idegen
ként él benne, hanem annak cse
lekvő részese. Partner, aki a hata
lom segítőjeként szolgálja az em
beri élet gazdagodását, kiteljese
dését. Ez ugyanúgy Istentől kapott 
megbízatás, mint ahogy a hatalom 
helyes gyakorlása is Istentől ren
delt feladat. Ahol azonban a hata
lommal visszaélnek, sőt Isten te
remtménye, az ember ellen fordít
ják, ott a keresztyén ember enge
delmessége megszűnik.

Kiss Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy imád
kozol egyházadért, és most is velünk 
vagy, amikor a te nevedben össze
gyülekeztünk. Ne hagyd felednünk, 
hogy itt a földön tieid vagyunk. 
Erősíts, hogy tieid maradjunk, a bűnt 
elkerüljük, és egykor kegyelmedből 
üdvösségre jussunk. Ámen.

A Magyarországi Keresztyén Ifjúsá
gi Egyesület (KIÉ) polgári szolgálatost 
alkalmazna 1996. március 1-jétől, iro
dai munkára. Érdeklődni és jelentkez
ni az alábbi címen lehet: KIE-iroda, 
Magassy Éva -  1085 Budapest, Ho- 
ránszky u. 26. Tel/Fax: 267-0587

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. november 19.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafen
schor Károly; de. 10. (német) Dietrich Tig- 
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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, XV, 
Ju h o s  u. 28. Klstemplom de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentm ihály, XIV, Hősök 
te re  de. 10. dr. Karner Ágoston; Clnkota,
XVI., Batthyány I. u. de. Tél 11. Blatniczky 
János; Mátyásföld, XVI., Prodám  u. 24. 
de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy XVII., 
Tessedlk tér de. 9. Fűke Szabolcs; 
R ákoscsaba, XVII., Pécell út 146. de. 9.
Kósa László Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. Fűke Szabolcs; Rákos- 
liget, XVII., Gózon Gyula u. de. 11. Kósa 
László; Pestszentlőrlnc, XVIII., Kossuth 
tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszent- 
imre, XVIII., Rákóczi út 38. ref. templom 
de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kis
pest, XIX., Templom té r  1. de. 10. Széli 
Bulcsu; K ispest, Hungária út 37. de. 8.
Széli Bulcsu; Pestszen terzsébet, XX.,
Ady e. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; 
C sepel, XXL, Deák té r  de. fél 11. 
Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Já ték  u.
16. de. 11. Madocsai Miklós; Budaörs,
(ref. Imaház) de. 9. Solymár Gábor;

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 23. VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltárt igéje: Mt 17,24-27; az igehirde
tés alapigéje: Róm 13,1-7.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán november 20-án 13.30 órakor. 
Előtte evangélikus korálismertetés 
13.20-kor.

Evangélikus rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz; 
november 18., szombat: Lélektől léle
kig + rejtvény; november 19., vasárnap:
Széli Bulcsú áhítata. Levelezési cím:
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája október 19-én este: 
Imádkozzunk a hatalom és a média 
képviselőiért, önös politikai, presztízs, 
anyagi haszon érdekéből fakadóan, a 
bűnözés valóságon túli, általános ret
tegést kiváltó hangoztatásával ne sok
kolják a társadalmat, mert ez a bűnö
zés újabb gerjesztőjévé válik.

STRASSBURG-ECKBOLSHEIM
Október 15-én, vasárnap igehirde

téssel és előadással szolgált a gyüleke
zetben Szebik Imre püspök, valamint 
beszámolt egyházunk gondjairól és 
örömeiről. Az elzászi tartomány fővá
rosának gyülekezete nagy örömmel és 
segítőkészség szándékával fogadta a 
magyar püspök szolgálatát.

Az 1996. évi aliánsz imaheti progra
mot újra külön füzetben adja ki a Ma
gyarországi Evangéliumi Áliánsz Vá
lasztmánya. A füzetek térítésmente
sen megrendelhetők az Evangéliumi 
Aliánsz irodáján (1068 Budapest, 
Felső erdősor 5.) olyan mennyiségben 
is, hogy az imaheten résztvevők a füze
tet magukkal vihessék.

KITÜNTETÉS
Ifi. Fasang Árpádot, a Magyar- 

Francia Ifjúsági Alapítvány elnökét, a 
francia nemzeti érdemrend, az Ordre 
Nationale du Mérite lovagi fokozatá
val tüntették ki az alapítvány létre
hozásában és működtetésében elért 
eredményeiért. Az Alapítványnak kö
szönhető, hogy száznál több francia 
nyelvtanár taníthatta különböző isko
lákban hazánkban a francia nyelvet. Ifi. 
Fasang Árpádot, a Deák téri Gyüleke
zet presbiterét szeretettel köszöntjük 
kitüntetése alkalmából.

KÜLMISSZIÓI NAP 
Békéscsabán november 18-án, 

szombaton de. 10 órai kezdettel, Pest- 
szenterzsébeten november 19-én, va
sárnap du. 4 órai kezdettel mindkét 
helyen Kersti Mauranen a finn Evan
gélikus Misszióegyesület igazgatónője 
számol be a világmisszió mai helyzeté
ről. Minden érdeklődőt szeretettel vár
nak.

HALÁLOZÁS
Buchalla Ödön ny. lelkész, aki 

felvidéki német, majd szabolcsi és bor
sodi gyülekezetekben szolgált, október 
22-én csendesen elhunyt.

A tokaji evangélikus templomból 
temették el november 3-án. „Nem 
fialok meg, hanem élek, és hirdetem az 
Úrnak cselekedeteit.” Zsolt 18,17.

K e c s k e m é te n  a z  „ ő s z ik é k  O t th o n h á z ”  1 2  id ő s  
e m b e r  r é s z é r e  b iz to s í t  b é k é s ,  n y u g a lm a s ,  g o n d ta la n  
é le te t .

L a k r é s z e k  m é g  le k ö th e tő k .  D r .  B o rs z é k  L a jo s  
K e c s k e m é t  6 0 0 0  K a r d  u .  9 .

T a k a r í t á s t  é s  id ő s  e m b e r e k  á p o lá s á t  v á lla lo m . 
T e le fo n : 2 5 7 -2 8 6 3 .

MEGJELENT!
A Magyarországi Luther Szövetség 

kiadásában megjelent a Magyar Lu
ther Könyvek-sorozat II. kötete: Lu
ther Márton: Előszók a Szentírás 
könyveihez (170 oldal). A könyvet de
cember 4-én, du. fél 5 órakor mutatják 
be a Huszár Gál Könyvesboltban (Bu
dapest, V , Deák tér 4.)

BUDAFOK
November 19-én, az istentisztelet 

után, 11 órakor dr. Frenkl Róbert 
országos felügyelő tart előadást Egyhá
zunk jelene és jövője címmel.
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AZ EGYHÁZI 
E SZ T E N D Ő  U TO LSÓ  

V ASÁRNAPJA

Ha keresztyén vagyok, tudnom kell, 
hogy Krisztus feltámadt halottaiból, 

s tehetetlen vele szemben a halál.
Ezért tehetetlen 

velem szemben is.
Luther

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

A TARTALOMBÓL

HÍVŐ KERESZTYÉN ORVOS 
A HALDOKLÓK MELLETT

A KEGYETLEN JÓ  HALÁL

ÉLŐ REMÉNYSÉGÜNK 
AZ EGYHÁZMŰVÉSZETBEN

P illan tás a haldok lás és a halá l kutatására
Az örökélet vasárnapján vessünk egy pillantást ar

ra a kutatási területre is, amit néhány évtizede thana- 
tológiának neveznek. Ezt a szakkifejezést a thanatos 
(=  halál) és a logosz (=  pl. elméletet is jelent) görög 
szavak összevonásából kreálták, s nagyon szerteágazó 
a kutatási területe. Itt csak a legrövidebb módon te
kinthetjük át ezt az egész nagyon is vitatott, de izgal
mas területet. A  kérdés vitatottsága és bonyolultsága 
természetesen a témával, az alig megfogható tárggyal 
függ össze, hiszen a haldoklás jelensége és a halál té
nye a lét egyik legnagyobb, szinte megfejthetetlen rej
télye. Emberi eszközökkel fejtegetni még csak lehet, 
de véglegesen megfejteni aligha, mert így maradhat 
nyitott és elkötelezett az ember gondolkodása és hite.

Természetesen frázis, hogy amióta ember az em
ber, azóta igyekszik valamilyen megoldást találni a 
haldoklás és a halál ügyében, bár nem sok sikerrel. A 
következő szellemtörténeti párhuzamot lássuk ma
gunk előtt: az ember állandóan megpróbálta saját 
eszköztárával és gondolkodásával megoldani ezt a 
kérdést, de legvégül vagy cinikusan belefásult az ügy
be, vagy mégis elfogadta az Isten által türelemmel, 
szeretettel felkínált megoldást. Az ember sikertelen 
küzdelme és az Isten türelmes és szeretetteljes aján
lata futnak egymás mellett párhuzamosan a világtör
ténelem medrében. Az ember küzdelme -  ez szellem- 
történeti tény -  a halállal szemben sikertelen, mert 
még csak ideiglenes megoldást sem talált, olyat, ami 
valóban békességgel járná át az ember szívét, lelkét, 
értelmét. Hiába minden szofisztika, vagyis a fogalmak 
gátlástalan csűrése-csavarása, hiába a lélek és a halál 
utáni élet irracionális (logikailag nem indokolt, azaz 
értelemellenes) tagadása, hiába minden látványosnak 
feltüntetett szépirodalmi vállalkozás a halál tagadásá
ra, végül is az ember mindig kénytelen elismerni a ve
reségét. Ha a vereséget szenvedő ember elég bölcs, 
akkor nyitottá válik az egyetlen lehetséges megoldás 
felé, azaz a Szentírás igéjében kínált isteni megoldás 
felé, ha pedig mégis ragaszkodik beszűkült, redukcio- 
nista (a világot csak általa érzékelhető valósággá zsu
gorító) világképéhez és világnézetéhez, akkor marad 
a tompa, üres, visszhangtalan beletörődés, belefásu- 
lás a reménytelenség sötét ügyébe.

A történelmünk egészét átszövi
ez a szellemtörténeti párhuzam,

hogy az ember mindenféle módon kísérletezik, s vé
gül vagy elfogadja Isten irgalmas kínálatát, vagy szi
szifuszi módon belekeseredik az életbe, s tehetetlenül 
hagyja, hogy az események megtörténjenek vele. Ezt 
a küzdelmet a modem ember is folytatja, s itt ezen a 
ponton örvendetes és nem várt fordulatról számolha
tunk be. Hiszen a korábbi évszázadokban, évtizedek
ben elburjánzott materializmus és ateizmus (anyagel- 
vűség, vagyis csak az anyag a való létező, valamint is
tentagadás), szellemi várának növekedése azt a lát-, 
szatot keltette, hogy felépül a modem Bábel tornya és 
legalább az ember egéről letörlik az Isten nevét is. 
Túlságosan is sok évtizeden keresztül hallottuk azt a 
hazug és ízléstelen állítást, hogy egy bizonyos -izmus 
állandóan azt harsogta magáról, hogy „egyedül tudo
mányos világnézet”, azaz mindenki más tudományta
lan, tévelygő. Éppen azért, mert a többségnek a fejé
be befészkelte magát az a hamis állítás, hogy majd a 
„tudomány Isten nélkül mindent megold”, volt várat
lan és meglepetést kiváltó fordulat, amikor maguk a 
tudósok szólaltak meg legelőször egészen más, éppen 
nem Istent tagadó szellemben, hanem kutatási ered
ményeik láttán elgondolkodva, Isten megoldásairól, 
ajánlatáról, hívásáról bizonyságot téve. Döbbenetes 
ellentmondás, s erre nem akar az utca embere még 
most sem rácsodálkozni: amikor az emberek fejébe 
befészkeltették az istentagadás lapos közhelyeit, s 
minden kőműves vagy bolti eladó megvetőleg és le- 
gyintve mondhatott véleményt a szent és komoly szel
lemi felkészültséget igénylő teológia tudományáról 
(noha nem tudhatta, mit beszél), akkor ezzel párhu
zamosan a tudomány világában, ha lassan is, de pozi

tív fordulat következett be az Isten létével kapcsola
tosan. Egymás után jelentek meg az olyan kiadvá
nyok, amelyekben neves és vezető, világhíres tudósok 
nyilatkoznak az Istenbe vetett hitükről. Az ilyen jelle
gű, tartalmú könyvek nálunk nem, vagy csak alig je
lentek meg, és sajnos azok sem kellőképpen hozzáfér
hetőek. Úgy hogy a tömeges gondolkodást még min
dig az a lapos és értelmetlen, csak redukcionista hitre 
épülő tétel határozza meg, hogy majd a tudomány 
mindent megold Isten nélkül. Maguk a neves, híres 
tudósok jelentették be nagyon szerényen, de határo
zottan az ellenvéleményüket mindenféle materializ
mussal, ateizmussal kapcsolatosan. Egyesek óvato
sabban szóltak (mint pl. Einstein, aki Istent zseniális 
Intelligenciának nevezte), mások nyíltan és bátran bi
zonyságot tettek az igaz Istenről (mint pl. Max 
Planck, W. Heisenberg és még sokan mások), és vol
tak olyanok is, akik a tudományos ismeretükre építve 
igazi keresztyén misszióba kezdtek (mint pl. a fizikus 
H. Rohrbach vagy a biológus Wilder-Smith). Csak né
hány nevet említettem, a lista nagyon hosszú lehetne.

A halál kutatásával kapcsolatban is jeles 
változás történt.

Korábban elsősorban a filozófiai gondolkodás 
akarta emberi erővel megoldani a halál rejtélyét, s vé
gül a csüggedés szelleme vett erőt mindenkin, legfel
jebb hősies, heroikus erőlködésbe torkollott az egész 
kísérlet. Az érzékszervei fogságában élő ember első
sorban tagadó, negatív álláspontot foglalt el a halállal 
kapcsolatban. Igazából az volt a kutatás és az új (ré
gi) igazságok felfedezésének a gátja, akadálya, hogy 
ezzel a félelmetes jelenséggel kapcsolatosan csak kül
ső információkkal rendelkeztek. Csak kívülről látták 
ezt a folyamatot, s az valóban elég riasztó és félelme
tes ahhoz képest, amit normális életnek lehet tekinte
ni. Kívülállóként és Isten nélkül igyekeztek ezt a té
mát megközelíteni és megoldani, és így nem lehet 
csodálkozni azon, hogy önmagában és egyedül bir
kózva, rettenetesnek látta az ember ezt az egészet 
és így menekülésre ösztönző következtetést vont le 
belőle.

Jelentős mértékben megváltozott a helyzet, amikor 
a jelenség kívülről szemlélése mellé az első felfedező 
kutatók odaállíthatták a belső szemlélést, megtapasz
talást, azaz felfigyeltek a halálközeli élményeket átél
tek meghökkentő és hihetetlen elbeszéléseire. Itt 
most eltekintünk attól, hogy ezeket az élményeket is
mertessük, itt csak arra kell a figyelmünket koncent
rálni, hogy a kutatás új (régi) ismeretek birtokába ju
tott.

Nagyon fontos következetesen különbséget ten
nünk két olyan fogalom között, amelyeket pedig na
gyon is keverten és zavarosan használnak sokan, s ép
pen ezért adódik sok nem kívánatos félreértés. A  két 
fogalom így hangzik: haldoklás és halál. S azt kell lát
nunk, hogy bár a kettő nagyon szorosan összetartozik, 
mégis elhanyagolhatatlan távolság van köztük. A hal
doklás mint folyamat, még ennek az életnek a része. 
A  haldoklás folyamatának különböző távlatai vannak, 
ahonnan még vissza lehet téríteni a haldoklót (reani- 
málásnak, újraélesztésnek nevezik ezt a beavatko
zást). Ilyen a klinikai halál állapota, aminek a lényege 
-  leegyszerűsítve a kérdést -  a szívhalál és az agyhalál 
közötti „állapot”. A szívhalál már bekövetkezett, 
nincs pulzus, de az agy elektromos tevékenysége még 
mérhető, s igen sok esetben még megfordítható a fo
lyamat, azaz a haldokló visszahozható az életbe. Ha
lálközeli élményeknek nevezik tehát mindazt, amit a 
haldokló ebben az állapotban átélt, és újraélesztése 
után el tudott beszélni. Ezek az élmények minden át- 
élőre óriási hatássalVoltak, életmódokat, világnézete
ket változtattak meg, és senki számára sem volt kétsé
ges többé Isten léte, a valóság komplexebb (bonyolul
tabb, tágabb, teljesebb) volta. Mindez a haldoklás fo
lyamatába tartozik bele, ezen túlnan van a „halál bi
rodalma”, de ott csak a Názáreti Jézus járt, ember 
nem.

AZ UTOLSÓ ELLENSÉG

Szeretteink halálakor különö
sen is fáj az elmúlás. Ilyenkor a sa
játunkéra is gondolunk. Nem tu
dunk tehát „kívülállóként”, „tár
gyilagosan” bpszélni a halálról. 
Arra pedig, hogy mi a végső oka, 
hogyan került a világba, (termé- 
szet)tudományosan mérhető, iga
zolható válasz nem adható. Nem, 
mert a létrejötte egyszeri és megis
mételhetetlen esemény. A halál 
eredetének tisztázása egyébként is 
csak az élet eredetének tisztázásá
val együtt lehetséges. Biztos irány
tű, kinyilatkoztatás .hiányában 
azonban bármilyen, mégoly kor
szerű elmélet sem tekinthető meg
fellebbezhetetlen igazságnak.

Kétségtelen, hogy a halálnak, a 
pusztulásnak a mai (élő)világban 
fontos szerepe van, hiszen boly
gónk eltartóképessége, erőforrásai 
végesek. Az emberre vonatkoztat
va ez azt jelenti, hogy a túlnépese
déstől, következményeitől sokan 
(főleg a fejlettebb országokban) 
féltik az emberiség (persze első
sorban a saját maguk) jövőjét. Je
len világunkban azonban legfel
jebb megkülönböztethetjük a halál 
állítólag „jó”, „szükséges” szabá
lyozó szerepét és állandóan fenye
gető hatalmát, szétválasztani még
sem tudjuk őket. Mindenesetre el
gondolkoztató, hogy az Ószövet
ség szerint az első halott, Ábel, 
nem „természetes” véget ért...

Igaz, hogy az ószövetségi ember 
számára az idős ember halála -  az
az, valójában beteljesedett, ered
ményes élete -  elfogadható. így 
például Ábrahám vagy Jób öregen, 
az élettel betelve halt meg. A  mú
landóság azonban mégis rossz, hi
szen elszakít az élő Istentől: „Mit 
használ neked a vérem, ha leszállók 
a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki 
porrá lett, hirdeti-e hűségedet?” 
(Zsolt 30,10).

Az Újszövetség fenntartás nél
kül azt tanítja, hogy a halál rossz. 
Nem „csak” a lelki (aki nem szere
ti a testvérét, az a halálban van, 
ÍJn 3,14), hanem a testi is. Jézus 
feltámadása az emberi történelem 
legdöntőbb eseménye, forduló
pontja, e világból nézve győzelem 
a testi halálon.

Jézus Krisztus eltörölte a halált 
(2Tim 1,10), és „halála által elpusz
tította azt, akinek hatalma van a ha
lálon, vagyis az ördögöt” (Zsid 
2,14). Jézus feltámadásából az kö
vetkezik, hogy az élet végessége, 
az elmúlás -  akár fiatalon, akár 
idős korban -  csak rossz lehet. 
Ugyanez vonatkozik a hozzá veze
tő útra, a szenvedésre is. A  szenve
dés csak Krisztus példája nyomán 
és Krisztusért fogadható el: „Mert 
Krisztus is szenvedett egyszer a bű
nökért, az Igaz a nem igazakért,

Az Újszövetség a halálról

hogy elvezessen minket az Istenhez” 
(lP t 3,18á). „De milyen dicsőség az, 
ha kitartóan tűritek a hibátok miatt 
kapott verést?” (lP t 2,20a).

A halál eredetére vonatkozóan 
az Újszövetség nem ad kíváncsisá
gunkat minden részletében kielé
gítő felvilágosítást, „csak” a lénye
get mondja meg Jézus feltámadása 
felől visszatekintve.,,Ahogyan em
ber által van a halál, ember által 
van a halottak feltámadása is” 
(lK or 15,21). A testi halál (is) a 
bűn, az Istentől való elfordulás, 
mondhatjuk úgy is, hogy a „szeku
larizáció” következménye az első 
ember(ek)től kezdve:Ahogyan te
hát egy ember által jött a bűn a vi
lágba, és a bűn által a halál, úgy 
minden emberre átterjedt a halál az
által, hogy mindenki vétkezett” 
(Róm 5,12). Luther így beszél er
ről: „Nem azt mondják a pogá- 
nyok, hogy a bűn büntetése (ti. a 
halál), hanem természetes ese
mény, mint ahogyan a fű nő, vagy 
a nap felkel. Mi azonban: nem ter
mészetes esemény, hanem Ádám 
bűnéből következik. Ezt nem tud
juk bebizonyítani, de Isten igéje 
mondja.” (Itt nincs jelentősége an
nak, hogy valaki lMóz 2-3-at szó 
szerinti leírásnak, vagy pedig szá
munkra felfoghatatlan események, 
költői megfogalmazásának tekinti. 
A  lényeg: az első ember elbukott.)

Nincs hálásabb beszédtéma a 
halálnál. Mármint az idegenek ha
lálánál. Különösen az erőszakos 
halál érdekel mindenkit. Rákról, 
infarktusról nem szívesen beszél
getünk, hiszen az bármikor „kijár” 
nekünk is. Ám egy jó kis gyilkos
ság, egy botrányos öngyilkosság hí
rén jólesően megborzongunk, kí
váncsian olvassuk az újságban, és 
csak nagy ritkán jutunk tovább a 
„hogy mik vannak!” érzésénél. 
Többek között ezért szeretjük a 
krimiket is: velünk ez nem történ
het meg! De olyan korban élünk, 
amikor már nem a fikció dolga az 
ijesztgetés, és nincs az a horror, 
triller és krimi, ami vérfagyasztóbb 
lehet a valóságnál.

Az ember semmibe sem törődik

Az Újszövetség a halál eredetével 
csak azért foglalkozik, hogy meg
mutassa a szabadulás egyetlen le
hetséges útját.

*

A halál, a múlandóság legyőzése 
az Újszövetség egybehangzó taní
tása szerint nem lehetséges vala
milyen fokozatos fejlődéssel, töké
letesedéssel, „ómega-pont” eléré
sével. Ehhez nem kevesebb, mint a 
mindenség újjáteremtése szüksé
ges: „De új eget és új földet várunk 
az ő  ígérete szerint, amelyben igaz
ság lakik” (2Pt 3,13). „Mert a feltá
madáskor nem nősülnek, férjhez 
sem mennek, hanem olyanok lesz
nek, mint az angyalok a mennyben” 
(Mt 22,30). Az újjáteremtéskor 
pedig „mint utolsó ellenség törölte
tik el a halál" (lKor 15,26). Az 
„utolsó ellenség” eltörlésének biz
tosítéka az, hogy Jézus Krisztus 
feltámadt. Ezért nem jámbor óhaj, 
hanem beteljesedésre váró ígéret, 
hogy „az Isten sátora az emberekkel 
van, és ő  velük fog lakni, ők pedig 
népei lesznek, és maga az Isten lesz 
velük; és letöröl minden könnyet a 
szemükről, és halál sem lesz többé, 
sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájda
lom. .. mert az elsők elmúltak” (Jel 
21,3b-4).

Dr. Szentpétery Péter

bele olyan nehezen, mint saját ha
lálába. Egyetlen kapaszkodónk 
van, ami megment a kétségbeesés
től. De akinek nincs? Az olyan, 
mint a gyerek, aki el sem tudja 
képzelni, hogy egyszer majd ő is 
meghal. Majd, valamikor, ha már 
nagyon öreg leszel, vigasztaljuk a 
kisgyereket, amikor először teszi 
fel az örök kérdést: én is meg fo
gok halni? Ebbe hálásan bele is 
nyugszik, hiszen az öregkor még 
oly felmérhetetlenül messze van. 
Néha azonban rést üt biztonságér
zetén, há egy kis társa autóbaleset
ben vagy betegségben meghal, egy 
pillanatra megdöbben: hát ez is le
het? De aztán hárít és továbblép. 
Mint mindnyájan.

(Folytatás a 3. oldalon)

OLVASÓINKHOZ!
Mai számunk az egyházi esztendő utolsó vasárnapján -  Örökélet va

sárnapján -  szerkesztőbizottságunk szándéka szerint a halál-feltámadás 
-  örökélet kérdéseivel foglalkozik. Hisszük, hogy hitünk számára jó eliga
zítást kapunk szerzőink írásaiból. Ezért több anyag kimaradt, melyeket 
következő számainkban fogunk közreadni.

Szerkesztő

Nem tudunk mit kezdem a halállal...

Nagyon fontos megérteni: nem azért lett kézenfek
vő bizonyossággá az ilyen élményeket átélők számára 
Isten léte és a lét teljessége, mert „helyszíni tapaszta
latokat” szereztek volna, azaz mert „odaát jártak vol
na”, hanem mert maga ez a még nagyon is evilági él
mény nyitotta fel szemüket a látásra. Ez tágította vi
lágképüket, gondolkodásukat. Mert a klinikai halál 
állapota még ennek az életnek az állapota, legfeljebb 
nagyon a végső, utolsó állapota. Ám mégis ez döb
bentette rá őket arra, hogy korábban nem jól gondol
kodtak a lét valóságáról, már amennyiben ateisták, 
vagy materialisták, vagy minimum közömbösek lettek 
volna.

Tehát összegezve azt lehet mondani, hogy

éppen a tudományos kutatásban következett be 
fordulat a halállal kapcsolatosan,

é

lett kutatási szakterület, s nevezik azt thanatológiá- 
nak. Tekintettel arra, hogy helyszíni beszámolóról -  
mint említettük -  nincsen szó, ezért a tudomány 
egyetlen képviselője sem akarhat azzal az igénnyel 
fellépni, hogy íme itt az abszolút bizonyítéka a halál

utáni valóságnak. Annyit viszont bizton lehet állítani, 
hogy a haldoklás befejezése, azaz a végleges távozás 
után több mint v a l ó s z í n ű ,  nem a megsemmisülés 
következik, hanem valami egészen más, amire ez a 
kutatás nem adhat választ. Ennek a kutatásnak csak 
annyira van jogosítványa, hogy a haldoklás belső fo
lyamatait vizsgálja, az említett számos élménybeszá
molóra támaszkodva, de a legvégső határon túlnani 
valósággal kapcsolatosan egyedül és kizárólag Isten 
igéje adhat felvilágosítást nekünk.

Ha a tudománynak óvatosnak is illendő lennie, an
nál inkább érezheti a teljes bizonyosságot a hívő, mi
szerint már azt is Isten kegyelmének kell és lehet tar
tani, hogy ez a szellemtörténeti jelentőségű fordulat 
bekövetkezett, és semmiféle ok nincs már arra, hogy 
a tudományra hivatkozva merészelje valaki Isten lé
tét, illetve a haldokláson túlnani valóságot tagadni. 
Nekünk pedig hitünk miatt nem a tudomány tekinté
lyére van szükségünk, hanem a Szentlélek kiáradásá
ra, de nem mehetünk el közömbösen az emberi szel
lem győzködései, kínlódásai mellett sem.

Ribár János
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GYERMEKEKNEK F I A T A L O K N A K

HUAI NAN ZI, a m integy kétezer évvel ez
előtt élt kínai m esem ondó írja:

„A tartományt ellenséges csapatok özön- 
lötték el. Amikor egy sánta beszám olt a tá
m adásról vak barátjának, az hátára vette a 
sántát, és m indketten m egm enekültek. Ez 
azért sikerült, mert kiegészítették egymás 
gyenge oldalait.”

M i em berek hajlam osak vagyunk egym ást 
lenézni, bántani a m ásik hibáiért, de a m a
gunk gyengéiről sokszor nem veszünk tudo
m ást. Add Uram, hogy tudjuk elfogadni és 
segíteni társainkat, hordozva, há kell, egy
m ás terhét is!

M EDITÁCIÓ

H át m i lesz velünk?

FERI BÁCSI JATEKAI

Keresünk egy könyvet!
Mégpedig egy ószövetségi könyvet. Hetente árulok 

el néhány, a könyvre jellemző szót. Feladatotok ezek
nek a szavaknak a segítségével rábukkanni arra az 
ótestamentumi iratra, amelyből valók. Pluszkérdé
sekre is válaszolhatnak azok, akik már rátaláltak a ke
resett könyvre. Annál több pontot szerezhettek, mi
nél gyorsabban megoldjátok a feladatot. Ha nem is si
került egyből kitalálni, hogy melyik könyvre gondol
tam, később az előző heti plusz kérdéseke visszame
nőleg is válaszolhattok!

A megadott szavak most személynevek:

Elintelek, Mahlón, Kiljón, Orpá.

A harmadik, egyben plusz kérdés: Hogy erősítettek 
meg régen Izraelben minden rokoni kötelezettséggel, 
vagy cserével kapcsolatos ügyet?

Megfejtéseiteket legyetek szívesek a lap dátumát 
követő keddig postára adni!

JÁTÉKTÁR
A játék résztvevői körbe ülnek, csak egy marad áll

va közülük a kör közepén. 0  a „király”. Fontos, hogy 
pont annyi szék legyen a körben, ahány játékos a ki
rályon kívül van. Őfelsége újságból összetekert „jo
garral” sétál, amellyel közben meg-megérinti egy-egy 
alattvalóját. Az így kiválasztott gyerekek a király há
ta mögé állva követik őt, mígnem egyszer hirtelen le
ül egy üresen maradt székre. Ez a jel arra, hogy a töb
biek is leülhetnek. Akinek nem jut szék, az lesz a kö
vetkező „király”., ..... -.w*; ,-,r. - J »0. '

99Elmesélném neked...”
Továbbra is biztatunk, hogy írjatok és küldjétek íráso

kat! Most Hibácskay Andrea, békéscsabai olvasónk ver
sét közöljük.

K INN TÉL -  BENT MELEG...

Kinn hideg van, 
bent meleg, 
Jézus Krisztus 
fut engemet!

Kinn hideg van, 
bent meleg, 
az Isten igéje 
éltet engemet

Kinn esik a hó, 
bent tűz a nap,
Jézus a keresztről 
meleget áraszt

Én még éjszaka 
sem fázom, mert 
a szívembe nyár van, 
rügyeznek a virágok, 
s Isten meleget 
bocsát rájuk.

A ZSOL-TAR-LAT

című rajzpályázatra nagyon sok szép pályamű érke
zett. Hogy honnan és kiktől, azt lapunk következő 
számában közöljük. Most előzetesként bemutatjuk 
Papp Edit kisbaboti olvasónk rajzát, melyet a 23. zsol
tárról készített.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyünk, Petőfi n. 359.

,Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a 
földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza 
fogsz térni a porba!" (lM óz 3,19)

És kezdetben nem létezett mennyország. Isten ha
talmas királysága nem volt sehol. Csak a por látszik, 
az anyag. Mi is csak por vagyunk, nem pedig lélek.

Jogosan rémiszthetnek meg ezek a szavak. Isten 
kemény ítélete ez, amibe igazán belegondolni sem 
merünk. De testvéreim, itt van a Bibliában, Isten 
szent igéje, ami kimondja felettünk az ítéletet: Nem 
vár ránk semmi, csak az anyaföld, amiből úgyis vétet
tünk. Születünk, élünk, próbálunk alkotni valami ma
radandót, aztán mégis csak fog rajtunk az átok, amit 
Ádám és Éva bűne hozott a fejünkre, visszatérünk a 
porba.

És kezdetben nem létezett a halál sem. Tálán Káin 
volt az, aki lerakta a mennyország alapkövét, amikor 
megállt Ábel holtteste felett? Vajon Ábel a mennybe 
jutott fel, vagy alant a porba? Azt hiszem, a bűn kö
zénk jöttével olyan hatalmas lett Isten és köztünk a 
szakadék, hogy Isten szinte már nem is akar rólunk 
tudni.

Kegyetlen és szívtelen átok ez az emberiségnek. 
Legalábbis így érezzük. De miért nem ez a természe
tes? Ilyen könnyű, vagy talán a legkönnyebb a menny
országot elfogadni? Szörnyű, nem hogy nem vagyunk 
más, csak anyag, nem hogy az állatoknál vagy a növé
nyeknél többek lennénk, de a köveknél sem érünk 
többet.

Az első termodinamikai törvény alatt állunk: Min
den dolog a pusztulás felé tart, nincs megállás, a meg
semmisülés a vég.

Hát nem ismerjük az átkot, amit bűneink miatt jo
gosan vontunk magunkra? Mire törekszünk ezen a 
földön? Gazdagságra, pénzre, az általa megvásárol
ható örömökre? Mennyi értéktelen dolgot űzünk? 
Vagy a pénz tényleg értéket tud adni ezeknek a dol
goknak?

Olyan büszkék vagyunk emberségünkre, kis istenek
nek érezzük magunkat a teremtés és pusztulás képes
ségével, hogy örökérvényű dolgokat tudunk alkotni, és 
hogy az eszünk és az érzelmeink minden más élő és 
élettelen fölé emel minket, és bizony, már Isten fölé is.

Legyünk őszinték magunkkal. Valójában olyan rit
kák az igazi sikerek az életünkben, napról napra meg 
kell küzdenünk a kis háborúinkat, és ez a jövőben, 
ahogy felnövünk, még egyre inkább így lesz, csak 
megpróbálunk túlélni, megpróbáljuk kihúzni vala
hogy...

,A  határon túl vizet változtatnak borrá.
A zt mondják, az ördög vére ez a szőlőtőből kisajtolva.
Mások szerint a megváltó, ezekben a kemény és remény- 

vesztett időkben.
Nekem segít elfeledni, hogy csak meghalni születtünk.
Úgy jöttem  ide, m int annyi más, hogy megtaláljam a 

jobb életet.
Hogy ráleljek a könnyű út rám eső darabkájára, hogy 

végre életre keljek,
Tudom, semmi jó  nem jön könnyen, és minden jó  dolog 

sok időbe kerül,
Hiszen már elkészítettem az ágyam, amin feküdni fogok, 

hogy abban haljak meg. E z a bűn.
Nem teszel érte semmit, de gazdagodsz; ahol az utcák 

arannyal vannak borítva.
A zt m ondják az olajkutak mélyebbre nyúlnak itt, m int 

azt bárki is gondolná.
Összecsomagoltam hát feleségemmel és a gyerekkel, de 

magam mögött hagytam, otthon hagytam őket.

íme, semmi sincs itt az érctelérben, csak a kísérteteket is
merem.

Jézus áldott nevében -  hallottam, ahogy egy prédikátor 
mondta,

Hogy Isten gyermekei vagyunk, és ő  még egyszer vissza
tér

Remélem ez a pap tudott valamit, ahogy a pohár borát 
itta,

Mindenesetre nincs túl jó  előérzetem, ahogy kifelé tartok 
-  bele az éjszakába.

Atkoztam az eget, hogy megnyíljon,
Könyörögtem a felhőknek esőért,
Imádkoztam Istenhez vízért, e miatt az ereimben lükte

tő lángolás miatt.
Olyan, mintha tűzben égne a lelkem, és muszáj, hogy 

nézzem a lángokat.
Minden álmom m int pernye szállt fel, és a jövőm elfúj

ta.
Emberek egész életüket várakozva és imádkozva töltik a 

nagy jutalomért.
De úgy tűnik néha, hogy az elszámolás magadra hagy, 

hogy mint egy koszos utcalány érezd magad.
Ha megválaszthatnám a halálnemem, pisztollyal vagy 

késsel tenném,
Mert másként túl sok a fájdalom éjszakáról éjszakára.

A z olaj elfogyott 
A  pénz elszállt 
Munka sincs már 
De még kihúzzuk valahogy
Lent, a száraz tartományban a homokban úsznak. 
Szenteltvízért im ádkozunk lemosni a bűnt a keze
inkről.
Itt a száraz tartományban kiszikkad az ígéret,
A hol senki se sír, és ahonnan senki se kerül Id élve. 

(Bon Jovi: Dry County, Keep the Faith, 1992.) j 
*

El vagyunk veszve? Végső otthonunk a por maga? 
Igen... JÉZUS NÉLKÜL!...

Elfelejtkezett hát rólunk Isten? Nem érünk már a 
számára semmit? Magára hagyta hát a világot?... Úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta...

Volt egyszer Valaki, akinek a létezése minden cso
dák leghatalmasabbika, és aki életében és halálában a 1 
világ értelmét hordozta. Volt Valaki, aki ma is él, hogy * 
beteljesíthesse azt a kapcsolatot, ami összeköt minket \ 
Istennel. Hiszen Ádám és Éva bűne olyan messzire. 
taszított minket Istentől, hogy azt a szakadékot, ami j 
köztünk támadt, nincs az az ember, aki átugraná. 
Nincs az a cselekedet, helyes élet, önzetlenség, ami 
áthidalhatná ezt a szakadékot. Jézus az, aki szilárd 
híddá lett értünk, hogy hittel és Vele közösségben 
élve, átmehessünk egyenesen az Atyához.

Nem tehetek mást, Jézusra kell hogy mutassak, ‘ 
őneki kell az életünk irányítójává lennie, hogy életünk 
ne a porban végződjön, ne enyészhessen el a semmi
be, hanem végül Istenhez térjen, Teljessé lehessünk 
az Ő csodálatos mennyországában, amit Krisztus ho- \ 
zott közénk el a Földre.

Életünk megtelhet megnyugvással és a hozzátérés 
örömével, de Krisztus ránk bízta a szeretet parancsát, 
hogy ehhez tartsuk magunkat és ezt számon is kéri tő- I 
lünk. Mindenkor ez legyen a mérce, a szeretet lehes
sen a legfőbb érték az életünkben, minden más anya
gi felett. Krisztus áldozatánál nem lehet semmi sem 1 
drágább nekünk, ezt soha nem szerezhetjük meg pén- í 
zért, sőt semmiért, ami nekünk van. Ez kegyelem...

Novotny Dániel

Halál és örök élet a zenében
Nagy zeneszerzők muzsikáját hallgatva, gyakran emleget

jük hogy „halhatatlan” zene. Pedig ha belegondolunk, a 
halhatatlanság emlegetése éppen a zenével kapcsolatban 
alapjában nem helyénvaló. A  képzőművészeti alkotások ha 
néha töredékesen is, fakult színekkel, de mégis eredeti 
mivoltukban maradnak fenn. A  zene ellenben „elhangzik", 
a hang „elszáll"... -  a legmúlékonyabb művészet. A d a m  
von Fulda német muzsikus a zenét törékenysége miatt 
egyenesen „a halálról való elmélkedésnek” nevezi 

Sokkal többet mond mindezeknél egy régi latin mondás, 
amely nem a zene halhatatlan jellegét bizonygatja, hanem 
arról beszél, hogy „a zene az' ö rö ké le t  előjátéka".  
-  Ismert Rajfaello „Szent Cecília" című képe, amely egye
bek közt a zene és az örökélet kapcsolatát ábrázolja. Cecília 
kezében kis orgonát tart, amelynek sípjai lehullanak a föld
re. A földön széttört hangszerek hevernek: viola da gamba, 
kézi dob, blockflőte stb. Szemét az égbe emeli, ahol a meny- 
rtyei kórus zenél A  kép értelme: az énekes zene több, mint a 
hangszerek, és a mennyei több, mint a földi 

Ismert, hogy L u th e r  Márton tág teret adott az isten
tiszteleten a muzsikának így alakulhatott ki a páratlanul 
magas színvonalú lutheránus egyházi zene a 16-17. század
ban, amely Bachnál érte el a tetőpontot. A z egyházi zene 
kettős funkcióját két szimbolikus hangszer jelképezi: a hár
fa és a harsona. Ennek felel meg a v igasz ta ló  és é b 
res z tő  funkc ió .  A vigasztalásba tartozik hogy az egyhá
zi zene az örökélet üzenetét is hordozza. Régen a templom 
nyugati kapuja fölött az utolsó ítélet képe az örökéletre fi
gyelmeztette a hazamenő híveket. A nyugati kapu felett volt 
később az orgonakarzat is. így lett szokássá, hogy az utolsó 
ítélet szimbólumaként az orgona homlokzatára került a 
h a rso n á s  angyal, amely nem csupán „díszítés", ha
nem az utolsó nap közeledésére figyelmezteti a gyülekezetei 

Evangélikus egyházi zenénkben mindig is ott volt az 
örökélet figyelmeztető és vigasztaló üzenete. Luther zenei 
munkatársa, Jo h a n n  Walter írja, hogy boldogan várja 
a percet, amikor majd beléphet a mennyei Kantoreibe 
(énekkar). Nagy evangélikus zeneszerzőnk Praetorius,  
akinek 1244 kórusművét 9 hatalmas kötetben adták ki, ne
vének monogramját: M.P.P. így értelmezi: „Mea Patria  
Coelum". Ennek jelentése: „az én hazám a menny. ” - A  
lutheránus zene virágkora a 17. század. Csodálatos, hogy 
éppen ekkor születnie legszebb koráljaink melyek a 30 éves

háború vérzivatarában vigasztalják a meggyötört népet. Ek
kor írja Nico la i  Fülőp  unnai lelkész két legszebb korá
lunkat a Jelenések könyvéből vett vigasztaló üzenettel: „V i
gyázzatok,  az t  k i á l t j á k . . ” és „ Tü n d ö k lő  h a j 
nal i  csillag". Közben a pestisjárvány szörnyű idején na
pi 40 halottat kísért ki a gyülekezeti temetőbe. Ekkor élt 
Gerhardt  Pál is, legszebb vigasztaló énekeink szerzője, 
akinek 130 énekéből, nemrégen még 70-et találtam egy né
met énekeskönyvben. Gerhardt koráljai a háborúban vi
gasztalták az elesetteket, özvegyeket, árvákat. Az evangéli
kus korátokból áradó hit segíti talpra ál ln i  a gyüleke
zeteket a háború után. Szinte jelképes, hogy a békekötés évé
ben, 1648-banszületik Schnittger,  akinek 160orgonája 
a német barokk orgonaépítés csúcspontját jelzi. Sok más 
nevet nem említve érünk J. S. Bachhoz. A zenetudósok sze
rint zenéjének két fókusza van a „Jézus-szeretet" és a „halál- 
vágy” -  helyesebben az örökélet utáni vágy. Amikor ezekről 
szól egy kantáta, Bach zenéje azonnal átforrósodik. 200 
kantátája maradt és szinte valamennyiben központi helyet 
kap az örökélet evangéliuma. Ne értsük félre Bach szövege
it! N em  a halál t  várja, h a n e m  a Jé zu ssa l  
való találkozást.  Ezt halljuk a Schemelli-féle énekes
könyv híres koráljában is: „Jöjj szép halál ,  j ö j j  
drága csend,  meg lá tom Jé zus t  végre...” Ha
sonló üzenet szól a 161-es kantátából: „Jöjj h a lá lo m  
édes perce" -  énekli az alt -, az orgona pedig soronként 
belejátssza az ismert koráit: „Szívem s zer in t  k í v á 
nom utolsó órám at...” Figyelmet érdemel a 11-es 
kantáta, amely Mennybemenetel ünnepére készült. A  záró
tételben a trombiták is megszólalnak és tomboló öröm csap 
ki a zenéből annál a szónál: „0 nap,  m i k o r  j ö s s z  
el. . .  hogy mi  a Megvá l tó t  köszön thessük . . .” 

A mai vasárnapra, Örökélet vasárnapjára készült a 144. 
kantáta, amely a 10 szűz példázata alapján nem az ítélet ko
morságát, hanem az égi mennyegző örömét hirdeti. Az egy
házi esztendő utolsó vasárnapja, nem „halottak napja”, ha
nem az „örökélet vasárnapja ”.

A Niceai Hitvallás szerint az egyház népe nem csak hiszi, 
h a n em  várja is a feltámadást és az örökéletet. Ebben a 
várakozásban akar megerősíteni minket az egyházi zene is: 

„Várom a halottak feltámadását és az eljövendő 
öröké le te t !

G. A.

A halál a világirodalomban
Amikor az összeállítás szerkesztője megbízott azzal, 

hogy szemelgessek a világirodalom prózaterméséből ha
lállal kapcsolatos idézeteket, nagyon könnyű, ugyanak
kor mégis nehéz feladatra vállalkoztam. Mert csak oda 
kell állnom a könyvespolc elé, s szinte akármelyik köny
vet levenném, de hát persze a gondot is éppen a bőség za
vara okozza. Nincsen ugyanis még egy téma -  még a sze
relemnél is inkább -, amely annyira foglalkoztatta volna 
a művészeket, amióta művészet létezik. Hiszen onnan 
„még nem tért vissza utazó”. Minden haláljelenet olvasá
sakor saját halálunkra vagyunk kíváncsiak. Igaz, az író 
sem tud többet nálunk a túlsó partról, ám a nagy művé
szek mindenkinél többet tudnak az emberről. Miután na
gyon szűk a rendelkezésemre álló keret, ezért meglehető
sen esetleges a szemelgetés és bizonyára szerepet játszik 
benne az egyéni ízlés.

Legtöbbször persze a drámai cselekmény fordulópont
ja, előrelendítője a szereplők halálának leírása, ilyen for
mán szinte minden alkotásban nagyon fontos fordulat. 
Anna Karenina öngyilkossága, Raszkolnyikov gyilkossága 
az adott művek kulcsjelenetei. Máskor a halált metaforá
ban ábrázolják. Asenbach lovagot Velencében egy szép 
kamasz fiú képében a holtakat az alvilágba kalauzoló 
Hermész kísérti meg. Camus regényében a metafora for
dított: a várost elpusztító pestisben a gyűlölet, a fasizmus 
ölt álruhát. Hans Castorp a Varázshegyen élve, végignéz
ve betegtársai haldoklását, vágyakozik a halálra, mert a 
szabadságot látja benne. Végül mégis a nehezebbet, az 
életet választja. Franz Kafka figuráinak halála éppen 
olyan értelmetlen és érthetetlen, mint szenvedései.

A halált, mint szellemi-testi-lelki folyamatot a nagy 
realisták írják le legaprólékosabban. Az emberek általá
ban úgy végzik be életüket, mint ahogyan élték is. Németh 
László Horváthné meghal című novellájában az öreg pa
rasztasszonyt körülállják örökségüket váró gyerekei. 
Horváthné utolsó erejét összeszedve, ravasz érzelmi zsa
rolással kijátssza lányait, fia javára. Gyűlölet, kapzsiság 
fojtó levegője ül a betegszobán, ennyi, amit maga után 
hagy a távozó. „Nem szólt többet. A nagy drámai jelenet ki
merítette. Még egyszer utoljára megmutatta, mit tud. Győ
zött a vejein. Mégis ő a nagyobb hatalom, aki engedelmes
séget szoptatott a lányaiba. Most már elégedetten várhatta a 
halált. Ő elvégezte a hivatalát. A ház, a szép, régi nemesi 
ház, amit az urával szereztek az egyik tönkrement megyei úr

tól, nem kerül idegen kfzre, nem lesz licitáció: a fiáé lesz, a 
vérié, ahogy ő azt annak idején kitervelte. ”

Lev Tolsztojnál többet senki nem tud az emberről és az.' 
életről. Még legrövidebb írásaiban is képes a totalitás 
felmutatni. Ivan Iljics céltalan, üres életére döbben rá 
hosszú haldoklása során. De már későn. Meggyűlöli hoz
zátartozóit, azok életkedvét látva. Csak egy jóságos, fiatal 
szolgalegénytől kap igazi részvétet, aki nem nézi gazdája 
önző, taszító természetét, hanem igazi felebaráti szere
tettel fordul a szenvedő ember felé. „Nem így kellett vol
na élni” -  sóhajtozik Ivan Iljics, de a felismerésnél tovább 
nem jut. Halála pillanatában talán-talán mégis megcsil
lan valami világosság elméjében.

Méltóbb halál jut osztályrészül egy megtérő léleknek. 
Roger Martin du Gard monumentális családregényében 
az öreg Oscar Thibault gőgjében eleinte egyszerűen nem 
hajlandó elhinni, hogy befejeztetett számara az élet. Kö
rülnéz pazar otthonában: „Itthagyni mindezt? -  mormogta 
-  Nem akarom!" A pap szeretné megkönnyíteni számára 
a nehéz órát és megpróbálja „a rideg lelket visszavezetni, 
Krisztus lábához”. Ä beteg mohón kap a lehetőség után,■ 
hallgatja a papot, akinek szavai nyomán most, élete utol
só óráiban más emberré formálódik. „ Thibault leejtette fe-! 
jét; szakálla a mellét érte. Titkon valami új érzés szivárgott 
belé, kevésbé terméketlen,,mint az önmagán érzett szána-* 
lom vagy a kétségbeesés. Új könnyek gördültek végig az ar
cán. Valami lendület fölfelé ragadta már, a Vigasztaló Ha
talom felé; csak arra vágyott, hogy rábízhassa magát, le
mondhasson akaratáról... ”

Tolsztoj Háború és békéjében Andre) herceg haldoklása 
során végiggondolja életét, az emberekhez, szeretteihez, 
Istenhez fűződő kapcsolatát. Lassan, napról napra távo
zik az élők sorából, „...azon a napon nemcsak álmából 
ébredt fel -  kezdett felébredni az életből is. Ez az ébredés 
az élet tartamához képest nem látszott lassabbnak, mint 
az álomból való ébredés az alvás tartamához képest. 
Nem volt ebben a viszonylag lassú ébredésben semmi fé
lelmetes vagy szembetűnő vonás. Utolsó napjai és órái is 
a szokott módon, egyszerűen teltek el... Amikor utolsót 
rándult a teste, amikor elszállt belőle a lélek, Marja her
cegnő és Natasa mellette volt... ők nem a maguk szemé
lyes bánatát siratták; őket az az áhítatos meghatottság rí- 
katta meg, amellyel a szemük láttára bekövetkezett halál 
egyszerű és mégis ünnepélyes misztériuma eltöltötte lel
kűket.”

„A többi néma csend.” t
U.ÁJ

i AA.
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A H ALDOKLÓK LELKIPÁSZTOROLÁSÁRÓL A kegyetlen jó  halál
Sokan teszik fel a kérdést ke

resztyének és világiak egyaránt, 
amikor kórházlelkészi szolgálati 
területemről érdeklődnek: „ M it 
le h e t a  h a ld o k ló k n a k  m o n d a n i?  
Hogyan adod át az Ige üzenetét?” 
Ezekben a helyzetekben az elsőd
leges az együttérző hallgatás, a be
szédes hallgatni tudás, az Isten 
előtti csend. Csak azután lehet he
lye a szónak, a biztatásnak. Erről a 
csendről, hallgatásról szeretnék 
vallani most, amikor az örök élet
ről is gondolkodunk. A csend, 
amely a krisztusi gyengédség és el
fogadás megjelenítése, lehetőséget 
ad a hazakészülőnek, hogy a ter
heit kimondhassa Isten és ember 
előtt: az élet utolsó pillanataiban a 
keresztyén embernek szüksége 
van arra, hogy békességben lete- 
hesse mindazt, amit magával hor
dozott. A csendben születik meg a 
kimondott szó, amelyben megfo
galmazódnak a döbbenetes adós
ságok, tartozások Istennek és az 
embertársaknak. A csendben szü
letik meg a kimondott szó, amely 
szólítja Istent a kegyelemért, meg

bocsátásért, az örök életért. Hi
szem, hogy ebben a folyamatban, 
amelyben sok vergődést, kínt és 
küzdelmet élnek át az emberek, 
jelen van Isten. Hiszen a csendből 
megszülető szólításra adható csak 
válasz. A bűnbánatról van itt szó, 
amelyet csak nehezen tudunk ki
mondani mi emberek, a számve
tésről, az addigi elrontott életek
ről, az ittmaradókkal való rossz 
kapcsolatok rendezéséről. Isten je
lenléte gyakran tesz csodát. A 
megbékélés mindig csoda. A hoz
zátartozóktól való búcsúban sok
szor az Isten ajándékai iránti hála
adás van, amit egymásban a beteg 
és az őt körülvevők kaptak. Nagy 
ajándék, ha a szeretet kiűzi a félel
met, s a beteg nincs magányra ítél
ve. A csendben megszülető szóban 
nemcsak az Isten előtti múlt, ha
nem a jelen és a jövő is benne van, 
az örök élet reménye.

Volt egyszer egy idősebb hívő 
keresztyén, aki az egyházban is ak
tívan dolgozott. Hazakészülésénél 
sokat beszélgettünk, de nemcsak a 
halálról, végső dolgokról, hanem

mindarról, amit ő mint gyakorló 
keresztyén fontosnak érzett az 
egyházi szolgálatban, Krisztus kö
zösségében egy fiatal lelkész szá
mára. Egyfajta bizalmon alapuló 
és szereteten alapuló örökség volt 
ez, amelyben az utolsó pillanatok
ban is a jövőre, a folytatásra, a hit 
megőrzésére, az egyház szereteté- 
re és problémáiban való részvétel
re indított és adott nagyon sokrétű 
hitbeli és intellektuális tapasztala
tot. Készülődésében a család 
együtt vett úrvacsorát a beteggel. 
A csendben válaszolt Isten. így 
kapcsolódott össze a múlt, a jelen 
és a jövő a Krisztusban. Ebben a 
közösségben jelent meg a belső 
békesség Istennel és a rácsodálko- 
zás az eljövendőre.

Egész egyházunknak nagy kin
csévé válik, ha a halálba készülők 
számára valóság lesz, hogy a halál 
fullánkja ellenére reális tény az 
örök élet.

„ H á la  a z  I s te n n e k , a k i  d ia d a lt a d  
n e k ü n k  a  m i  U r u n k  J é z u s  K r is z tu s  
á l ta l .”

Fodor Viktor

Hívő keresztyén orvos a haldokló mellett
Egy nehéz nyár végi éjszaka so

rán történt mindaz, aminek képei
től sokáig nem fogok szabadulni, 
amiről -  éreztem akkor és érzem 
ma is -  egyszer írnom kell majd.

Súlyos sérültet hozott a helikop
ter ambulanciánkra. Az amúgy is 
zsúfolt ügyelet forgatagában elke
seredetten konstatáltuk, hogy me
gint egy szombati diszkóbaleset 
fiatal áldozata fekszik előttünk. 
Vizsgálatokra sem igen volt idő, 
több teamben azonnal indultunk a 
műtőbe. Az első nehéz félóra után 
tudtunk csak tájékozódni, figyelni 
a beszivárgó hírekre ismét. Komor 
tragédia képe rajzolódott ki. Az öt 
fiú diszkóba tartott valamelyik 
édesapa hathengeres autójával. Is
meretlen okból nagy sebességgel 
belerohantak egy szabályosan 
szembe közlekedő darugépbe, 
melynek sofőrje és négy fiatalem
ber a helyszínen meghalt. A jár
művek, illetve a holttestek oly 
mértékben deformálódtak, hogy a 
személyazonosság megállapítására 
a helyszínen nem volt lehetőség, 
így az élve bekerült áldozat is név
telenül feküdt a műtőasztalon. 
Több órás beavatkozással sikerült 
az állapotát annyira stabilizálni, 
hogy az intenzív osztályra szállít
hattuk.

Az igazi szörnyűség azonban 
csak ekkor következett. A  műtő aj
tajában már ott álltak a szinte őr
jöngő, egymást vádoló szülőpárok, 
abban a kétségbeesett reményben, 
hogy az ő gyermekük az egyetlen 
túlélő. Megkövülve néztük, ahogy 
reszketve hajlanak a sérülésektől 
deformált, kötésekkel borított, 
csövek és kábelek hálójába láncolt 
test fölé. És nem ismerték föl...

A  sors keserű igazságossága, 
hogy másnap itt is bekövetkezett a 
tragikus vég.

Szélsőséges eset, de ez (is) a bal
eseti sebészet. Itt ritkább a hosszú 
agónia, gyakoribb a percek alatt 
lecsapó halál. Sokszor nincs is idő, 
és lehetőség a vérző, tudattalan 
beteggel kapcsolatba kerülni, 
nincs „pszichés vezetés”, nincs 
„emberség”, csak kapkodó küzde

lem. Nincs „felvilágosítás”, csak a 
részvétteli közlés, telefon, távirat 
és a zokogás a végén.

Ne kelljen itt a kiáltó miértek 
sorát megválaszolnom, az értel
metlen, borzasztó pusztulást meg
magyaráznom. Nem sokkolni sze
retnék ezekkel a sorokkal, mert 
akiknek erre lenne szükségük, 
nem ezt a lapot olvassák. Nem a 
döbbenetét, és a tehetetlenségér
zést szeretném pusztán megoszta
ni, amely újra és újra átjár bennün
ket, látva a jól, vagy rosszul beren
dezett életeket pillanatok alatt 
kettévágó, végérvényesen megnyo
morító tragédiákat -  „ b o lo n d , m é g  
a z  é jje l  e lk é r ik  tő le d  a  le lk e d e t . . ."  
(Lk 12,20).

Nem. Mert mindezek felett, be
lül valami más maradt meg ebből 
az éjszakából. Ahogy ott álltunk és 
néztem a kapkodó, simogató keze
ket, a kétségbeesett remény tapin
tásait, született meg a felismerés, 
amelynek melege azóta is oldja a 
visszaemlékezés dermedtségét. 
„Együtt éreztem” az Atyával. így, 
ilyen kétségbeesett szépséggel sze
ret az Isten engem is. Gyermeke 
vagyok. S túl mindenen, vár rám a 
műtő ajtajában...

„Hívő, keresztyén orvos a hal
dokló mellett?”

Megint mást vártam. Megint 
mást írtam. Újra csak az ajándékot 
lehetett megosztani.

Dr. Cserháti Péter

Nem tudunk mit kezdem a halállal...
(Folytatás az 1. oldalról)

Korunk nem tud mit kezdeni a 
halállal. Anyánk gépekre kap
csolva, fehércsempés fal mellett 
magányosan lép át a nemlétbe, ba
rátunkat utolsó percéig ámítjuk a 
gyógyulás reményével, orvos isme
rősünk, amikor saját magán fedezi 
fel az ezerszer diagnosztizált tü
neteket, a laboratórium tévedésé
ről beszél. Többdiplomás, nagyon 
okos férfi, akinek családjában há
rom generáción át pusztított 
ugyanaz a kór, kórházi ágyán fél
álomba szenderedve véletlenül 
meghallotta, hogy az ápolónő róla 
beszél a szomszédnak: gyomor
rák... Méltatlankodva mesélte el 
aznap délután látogatóinak: ez a 
buta liba miket össze nem hord! 
És még hozzátartozói sápadt, za
vart arcát, lesütött szemét látva 
sem eszmélt rá az igazságra. Hihe
tetlenül erős az önvédelem, a leg- 
megalázóbb öncsalásra is képes, 
így pedig megfosztódik az ember a 
méltó távozás utolsó lehetőségétől 
is. Dolgairól nem rendelkezik, sze
retteitől nem búcsúzik el, fontos 
gondolatait nem közli, életét nem 
veszi számba, gyakran megijed a 
pap felbukkanásától is. A  fiatal-

. ság, a szépség, a fogyasztás kultu
szának korában a halál szégyellni 
való malőr lett.

Már a kifejezéssel is bajban va
gyunk. Ismerős asszony rendszere
sen beszámol beteg bátyja sorsá
ról. Egy reggel sírva hív: -  Laci el
ment. -  Hová? -  kérdezem osto
bán, persze a következő pillanat
ban már észbe kapva. „Tragikus 
körülmények között elhunyt” -  ol
vasom az újságban a szép színész
nőről, és már nem is lep meg, ami
kor később értesülök róla, a Duná
ba vetette magát.

Bizony, félünk. Félelmet takar a 
népi humor is: beadta a kulcsot, el
ment Földvárra deszkát árulni, 
alulról szagolja az ibolyát, feldobta 
a talpát, elvitte a kaszás... De 
megannyi elfogadott szinonimája 
is van a „meghalt” szónak: el
hunyt, elment, eltávozott, itt ha
gyott bennünket, jobb létre szen- 
derült, a másvilágra költözött, el
hagyta az ámyékvilágot, bekövet
kezett a vég...

Nem természetes a viszonyunk 
a halállal, mint ahogyan a régiek
nek. Pedig -  túl bánaton, gyá
szon, fájdalmon -  csak egy állo
m ás...

Újlaki

Requiem dona nobis Domine
A z  ő s z  b e lo p ja  a z  e m b e r i s z ív e k b e  a  s z o r o n g á s t, a z  e l

m ú lá s tó l  v a ló  fé le lm e t, fö l fo k o z z a  a  fe s z ü lts é g e t, a m e ly e t 
a z  é le t v é g e s  v o lta  k e lt.

C s o d á la to s  eg y  n a p fé n y e s  ő s z i e r d ő  lá tv á n y a , a m ik o r  
m e g s z á m lá lh a ta tla n  s z ín e k b e n  p o m p á z ik  a  te r m é s z e t, 
a m ik o r  a z  a v a r  k e s e r n y é s  illa ta  h ó d ítja  e l  a  s é tá ló t. 
I ly e n k o r  v a la m i a rra  in d ítja  a z  e m b e r t, h o g y  h a g y ja , 
h a d d  r a g a d ja  e l  a  g o n d o la ta it, é r z é s e it e z  a  lá tv á n y  é s  il
la t, h a g y ja , h a d d  o ld ó d ja n a k  f ö l  e b b e n  a  k ü lö n ö s  h a n 
g u la tb a n , a h o l a  v é g te le n  n y u g a lo m  é s  a  v é g te le n  fe s z ü l t 
s é g  v ib r á lá s a  s z in te  ta p in th a tó .

A z  ő s z  ú jr a  é s  ú jr a  b e lo p ja  a z  e m b e r i s z ív e k b e  a  s z o 
m o r ú s á g o t, a  g y á sz t, a z  e m lé k e z é s t. A z  e lm ú lá s  m in d ig  
t i to k  m a r a d  a z  e m b e r  s z á m á r a , o ly a n  tito k , a m e ly  s o h a  
n e m  h a g y ja  n y u g o d n i. F é lv e  é s  lo p v a  te k in t  e lő r e  a  tá v o 
l i  (v a g y  n e m  is  o ly a n  tá v o li? )  id ő re , a m ik o r  n e k i  is  á t  
k e l l  lé p n ie  e n n e k  a  t i to k n a k  a  k ü s z ö b é t, a m ik o r  m e g o l
d ó d ik  e z  a z  ö r ö k  é s  s o k s z o r  r ia s z tó  re jté ly . V is s z a p illa n t  
a z o k r a  a  s ze re tte ir e , a k ik e t  m a g á b a  z á r t a z  id ő , a k ik r e  
m á r  c s a k  e m lé k e z n i tu d . S  s o k s z o r  m ily e n  fá jd a lm a s  is  
e z  a z  e m lé k e z é s , a m e ly  la s s a n  g y ó g y u ló  s e b e k e t té p  fö l ,  
é s  a m e ly  a z  ö r ö k  k é r d é s t fe s z e g e ti:  m ié r t?

Ig e n , ily e n k o r  ő s s z e l, a m ik o r  a z  e m b e r i s z ív  s z o r o n 
g á s s a l é s  n y u g ta la n s á g g a l te l ik  m e g  m i  e m b e r e k  e l in d u 
lu n k  a z  ö r ö k  n y u g a lo m  h a z á já b a , a  h o l ta k  n y u g h e ly é re . 
T a lá n  a  m o h á s  k ö v e k tő l  a k a r u n k  v á la s z t k a p n i fö l te n n i

s o h a  n e m  m e r t k é r d é s e in k r e , ta lá n  n e m  a k a r u n k  eg ye 
d ü l  m a r a d n i, ta lá n  n e m  a k a r u n k  s e n k i t  e g y e d ü l h a g y n i  
K u ta tju k , k e r e s s ü k  a  n y u g a lm a t, a  b é k e s s é g e t o tt, a h o l  
m in d e n  o ly a n  n y u g ta la n ító a n  n y u g o d t é s  b é k é s .

I ly e n k o r  m in d e n h o l g y a k r a b b a n  h a n g z ik  f ö l  a  v ilá g  
ta lá n  le g s z ív b e m a r k o ló b b  z e n e m ü v e :  M o z a r t R e q u ie m -  
je .

A z  é lő  k é ts é g b e e s e tt k ö n y ö r g é s e  e z  m á s o k é r t, m in d e n 
k ié r t, a k ik  a  h o l ta k  r id e g  b ir o d a lm á b a n  re tte g v e  v á r já k  a  
v é g s ő  h a r a g  n a p já t.

A  h a ld o k ló  u to ls ó  s ó h a ja  e z , a m e ly  k e g y e le m é r t f o 
h á s z k o d ik  a h h o z , a k i  m in d e n e k  U ra , a k i  e m b e r s é g e t á l l t  
m in d e n e k é r t.

A z  e lv e s z e tt r e m é n y s é g e  e z , h o g y  a m ik o r a  v é g n é l a  s ú 
ly o s  te r h e k k e l  m e g te r h e lt e m b e r  a  s ír b ó l k ie m e lk e d ik , a z  
Ö r ö k  V ilá g o s s á g  fo g ja  m a jd  v á r n i, a k i  d ic s ő s é g e s e n  
e m e lk e d e tt  k i  a  h a lá l  ra b sá g á b ó l.

R e q u ie m  a  h o lta k é r t, r e q u ie m  a z  é lő k é r t, r e q u ie m  a  
h a ld o k ló k é r t.

„ R e q u ie m  a e te m a m  d o n  a  e is , D o m in e , e t  lu x  p e r p e -  
tu a  lu c a t  e i s ” -  ,^ 4 d j, U ra m , ö r ö k  n y u g o d a lm a t n e k ik , é s  
a z  ö r ö k  v ilá g o s s á g  fé n y e s k e d jé k  n e k ik . ”

T e a d s z , U r u n k , ö r ö k  r e m é n y s é g e t, m e r t a z  Ö r ö k  V ilá 
g o s s á g  fé n y e s k e d ik  n e k ü n k . A m e n .

Sánta Anikó

Felettébb dicséretes, hogy a ma
gyar TV az utóbbi hetekben több
ször is foglalkozott a meghalással, 
haldoklással és a halállal, vagyis 
velünk emberekkel, akiket nagyon 
is leterhel a téma. November 1-jén 
láthattuk a „ H a lá l é s  fe ltá m a d á s  a  
k e r e s z ty é n  h itb e n ” című műsort, s 
még aznap este meditálhattunk a 
meglehetősen időigényes, ,A -  s z í
n é s z n ő  é s  a  h a lá l” című filmen. Az 
előbbi a hagyományos keresztyén 
értelemben veendő bizonyságtéte
lek definícióját is kiérdemelte vol
na, annyira keresztyén szellemben 
szólt. Áz említett hosszú film pe
dig elénk tárta a címben jelzett szí
nésznő (Kathleen Gáti) lelki küz
delmét, amit édesanyja halálos be
tegsége során kellett átszenvedni, 
amíg részvéttel és segítő szeretet
tel elkísérte őt szinte a fájdalmas 
diagnózis első pillanatától az édes
anyai szív utolsó dobbanásáig. A 
jeles színésznő ezen idő alatt szer
zett tapasztalatairól számolt be eb
ben a monológokra épülő filmben. 
Nem volt könnyű időszak, vehet
tük ki szavaiból, de csodálatos lel
ki igazságok birtokába jutott és 
egyáltalán nem bánta meg, hogy a 
halállal birkózó édesanyját nem 
dugta el egy jól megfizetett inten
zív osztály csempézett falai közé, 
hanem mindvégig mellette ma
radt.

Egy nagyon késői időpontban, 
euthanáziáról látott összetett TV- 
műsorban volt egyórás film egy 
nagyon súlyos betegről, aki aktív 
ember létére elvesztette összes fi
zikai képességeit, tolókocsiba ke
rült és egyre tehetetlenebb lett, és 
szenvedései, megalázónak átélt 
helyzete miatt euthanáziát kért, 
azaz a kezelőorvosát többször és 
nyomatékosan kérte felesége je
lenlétében, hogy adja be neki azt a 
bizonyos utolsó injekciót, hogy 
megszabadulhasson minden földi 
kíntól, bajtól. Nyugat-európai ud
variassággal asszisztált ehhez a 
többször is cigarettára gyújtó fele
ség és a sokféle beteget gyógyítga- 
tó orvos. Végül teljesítették az el
keseredett beteg kérését, láthat
tuk a kimúlást -  és a néző -  ha lei
kével nézte a filmet -  kiborulva te
hetett kísérletet arra, hogy figye
lemmel kísérje a filmet követő 
higgadt, nyugodt, csendes beszél
getést, amiben részt vettek bioeti
kusok, teológiai professzor, orvos, 
jogász, orvosjogász, valamint a 
kedves néző vehette, a telefonját 
(ha véletlenül van neki) és el
mondhatta a véleményét. Érde
kesnek tartottam, hogy kérdése 
szinte senkinek sem volt, minden
ki a már kiforrottnak látszó véle
ményét fogalmazgatta meg. A té
ma természetesen az euthanázia 
volt, azaz szabad-e elővételezni a 
halált, szabad-e, megengedhető-e, 
ha valaki gyógyíthatatlan betegen

elviselhetetlen fájdalmak közepet
te orvosát kéri meg, hogy segítse 
át azon a félelmetes demarkációs 
vonalon, amit pontatlanul bár, de 
közmegegyezésszerűen halálnak 
neveznek.

Finoman, kulturáltan, alig ész
revehetően, de ütköztek a vélemé
nyek. Az egyik résztvevő szerint el
sősorban nyugat-európai problé
máról van szó igazából, mert ott a 
hallatlanul fejlett medicinális tech
nika nagyon sokszor nem kívána
tos és természetellenes módon 
nyújtja meg az életnek haldokló 
fajtáját, s az érintettek igazából az 
ellen tiltakoznak, hogy ne ilyen 
mesterséges halálban legyen ré
szük, hanem joguk legyen a termé
szetes halálhoz. Tehát tulajdon
képpen nem önmagában véve van 
szó az euthanáziáról, hanem egy 
túltechnizált világban tiltakoznak 
a medicinális prolongálás, a feles
leges életmeghosszabbítás ellen.

Talán az egyik legérdekesebb 
megszólalás az volt, amikor S te 
p h e n  W. H a w k in g r ó l volt szó, akiről 
megtudhattuk, hogy a világ egyik 
legokosabb embere, akinek már 
semmije nem működik, csak az 
agya, s esetleg külső szemlélő in
dokoltnak érezné, ha euthanáziát 
kéme, de barátai segítségével kor
szakalkotó gondolatait hozza nap
világra, pedig nem tud beszélni, ír
ni, járni, mozogni, csak az agya 
mozog. A titok az, hogy az életé
nek mégiscsak van értelme és tar
talma. Sajnos, modem korunkban 
sok mindent megnyert az ember 
már, csak éppen az élet értelmét 
vesztette el.

Az euthanázia ellen szólók első
sorban arra hivatkoztak, hogy túl
zottan is szegény a mi társadal
munk ahhoz, hogy megengedhesse 
magának ezt a kényelmet. Ha 
majd a bőség olyan színijét éljük 
el, amikor nem kell anyagi jólét ja
vulásában reménykednie annak, 
aki túlélőként örökös lesz, vagy 
nem kell tovább a fáradtságos 
ápolást végezni, akkor térhetünk 
vissza erre a kérdésre. Csakhogy, 
amíg ez a petőfis jóléti társadalom 
nem következik be, addig a végső 
stádium felé, közeledő betegekre, 
tudatos vagy tudatalatti presszió 
nehezedne az euthanázia jogi le
hetősége esetén, hogy „vajon mi

ért nem kéri m á r ? ” Vagy ha nem is 
lenne ilyen, akkor is az esetlegesen 
érzékenyebb lelkivilágú beteg 
érezhetné úgy, hogy elvárják tőle 
ezt a nem könnyű döntést, hogy az 
alig 50 négyzetméteres lakásban 
végre felszabaduljon már az a kis 
lyuk, ahová rögtön lenne kit beköl
töztetni. Az ellenzők főérvei közé 
sorolandó az is, hogy ezzel a dön
téssel csak az erkölcsi felelőtlen
ség szaporodna, hiszen tárt kapu 
nyílna sokféle visszaélés előtt.

Mi a megoldás? Patent, azaz 
mindent megoldó választ aligha 
várhatunk el bárkitől is, de ha itt 
mégis kísérletet teszünk egy elvi 
lezárásra, akkor azt csak azzal a 
fenntartással tesszük, hogy végső 
soron valóban mindenki maga fe
lelős az élő Isten színe előtt. Van
nak dolgok, amik nem tartoznak 
az autonóm döntési lehetőségeink 
közé. így ha nem dönthettünk a 
születésünk fölött, mert nem a mi 
autonómiánk, akkor vajon jogunk 
van-e döntenünk a halálunk fe
lett? Nyilván a válasz erőteljesen 
világnézet és hit függvénye.

Az egyik válasz, elvi lezárás, 
hogy tanulnunk kellene, miként és 
hogyan viszonyuljunk a haldoklók
hoz, vagyis hogyan adjuk meg ne
kik azt, amire még szükségük van. 
Ennek azonban feltétele lenne az 
a hitbeli forradalom, amelyikben 
felragyogna mindenki számára, 
hogy az élet nemcsak annyi, ameny- 
nyit mi látunk belőle itt ebben a 
három dimenziós világban, hanem 
folytatás is van s nem lesz mind
egy, hogy hol... Gyakorlati alter
natíva az euthanáziával szemben a 
még nem nagyon ismert „hospice 
mozgalom”, azaz olyan otthonok 
létrehozása (van már néhány), 
ahol otthonos és emberi körülmé
nyek között hagyhatják el a hal
doklók ezt a világot.

K e re sz ty é n  h itü n k  n e m  e n g e d h e ti 
m e g  a z  e u th a n á z iá t, h a n e m  fo k o z n i  
k e l l  a  fe le lő s s é g ü n k e t e b b e n  a  v o n a t
k o z á s b a n , m e r t n a g y o n  ig a z n a k  ér
z e m  a z t a  té te lt, h o g y  é r te lm e tle n  é le t  
n in c s e n , c s a k  m e g  n e m  é r te tt é le t 
v a n . A tehetetlennek látszó beteg 
életét sem szabad értelmetlennek 

..nevezni- Lehet,.hogy éppen .az-az 
értelme, hogy minket igazibb e m 
b erség re  tanítson.

Eijé

K ÜLFÖ LDI HÍREK
A Luther Márton Szövetség (Erlangen) közgyűlése megválasztotta új 

elnökét Claus-Jürgen Roepke egyházfőtanácsost, aki J o a c h im  H e u b a c h  
püspök utódaként lesz a szövetség elnöke. Roepke egyházfőtanácsost jól 
ismerjük egyházunkban, mert a testvér Bajor Evangélikus Egyházban 
tölti be szolgálatát, és ez év áprilisában tagja volt a bajor egyházi 
küldöttségnek, amely nálunk járt, s többek között a Budavárban is szol
gált. Isten áldását kérjük szolgálatára ezen a fontos helyen, (hvi)

A szlovákiai Evangélikus Egyház zsinata októberben Tfencsénben 
összeült. Új Ágenda tervezetével foglalkoztak, az LVSZ evangélikus-ka
tolikus párbeszéd bizottságának témájáról tanácskoztak és két új női 
lelkésztagot választottak be az országos presbitériumba, (lwi)

A

Elő reménységünk az egyházművészetben
A  tö r té n e tír á s  m a  eg yre  jo b b a n  fo g la lk o z ik  a  rég i k o 

r o k  m ű v é s z e t i  e m lé k e iv e l is  (k é p , é p ü le t, z e n e  s t b ) .  
E z e k  s o k s z o r  jo b b a n  tü k r ö z ik  eg y  k o r s z a k  s z e lle m é t, 
g o n d o lk o d á s á t, m in t  a  k r ó n ik á k , je g y z ő k ö n y v e k , ír á s b e 
l i  d o k u m e n tu m o k , fo r r á s o k . E z é r t m a  m á r a z  e g y h á z tö r 
té n é s z e k  is  eg yre  jo b b a n  fe lfig y e ln e k  a z  e g y h á z m ű v é s z e t 
e m lé k e ir e  is.

A  m a i n a p o n , Ö r ö k k é v a l ó s á g  v a s á r n a p j á n  
fe lv e tő d ik  a  k é r d é s , h o g y a n  fe je z i  k i  a  m ű v é s z e t a z  eg y 
h á z  é lő  r e m é n y s é g é t a z  ö r ö k k é v a ló s á g r ó l ( lP é te r  1 ,3 ) . 
E ls ő s o r b a n  a  fe s té s z e t  e m lé k e i é r d e k e s e k  A  fe s té s z e t  a  
m ű v é s z e tn e k  a z  a z  á g a , a m e ly ik  „ e lb e s z é lő  m ű v é s z e t, ” 
tö r té n e te t tu d  á b r á z o ln i, íg y  a  b ib lia i tö r té n e te k e t is.

A  tö r té n e le m  s o r á n  ta p a s z ta lju k  h o g y  a  te o ló g iá v a l é s  
a  g y a k o r la ti k e g y e ssé g g e l p á r h u z a m o s a n  v á lto z ik  a z  eg y
h á z m ű v é s z e t is . F e lv e te tt té m á n k k a l  k a p c s o la tb a n  k é t
sé g te le n , h o g y  a  k e r e s z ty é n  re m é n y s é g  á b r á z o lá s á t e ls ő 
s o r b a n  a  k a ta k o m b a -m ű v é s z e tb e n  ta lá l ju k  A  k a ta k o m 
b á k  a z  e ls ő  s z á z a d o k b a n  fö ld a la t t i  te m e tk e z é s i h e ly e k  
v o l ta k  I t t  b é k é b e n  te m e th e tté k  e l  a  k e r e s z ty é n e k  h a lo t
ta ik a t, m á r tír ja ik a t is . A z  a  k ö r ü lm é n y , h o g y  n e m  fe ls z í 
n i  te m e tő k  v o l ta k  m a g y a r á z z a , h o g y  a z  é v s z á z a d o k  s o 
r á n  a  m a i  n a p ig  fe n n m a r a d ta k  e z e k  a  s í r o k  e ls ő s o r b a n  
R ó m á b a n , N á p o ly b a n , S z ic íliá b a n . A  k a ta k o m b a - s ír o k  
s z á m á t tö b b  m in t  e g y m illió ra  b e c s ü l ik  a z  ö s s z e s  r ó m a i 
k a ta k o m b a fo ly o s ó  h o s s z a  1 5 0  k ilo m é te r .

É rd e k e s s é g , h o g y  a  r ó m a i C a llis to s  k a ta k o m b a  e g y ik  
s ír k a m r á já b a n  ( e z  r itk a  e s e t)  ö t  p o r tr é t ta lá lu n k  e g y m á s  
m e lle tt. A  k a m r á k  k ife s té s e  b o ld o g  p a r a d ic s o m i h a n g u 
la to t  á ra sz t. T a rk a  v ir á g á g a k a t l á tu n k  n é h á n y  g a la m b  
a z  a m fo r á k h o z  te le p s z ik  i n n i  A  la tin  fe l ir a to k  s z e r in t:  
A r c a d i a  in  P a c e ”. . .  „ E lio d o r a  in  P a c e ” - :  ö r ö k  „ b é k é 
b e n ” é ln e k  e z e k  a  h a lo t ta k  K ite r je s z te tt k a rra l, im á d k o 
z ó  te s tta r tá s s a l á l ln a k  A k i  íg y  á ll  I s te n  e lő tt, a z  „ é l” -  h a  
m e g  is  h a lt, é s  a k k o r  is , h a  ta lá n  m e g é g e tté k  v a g y  a z  a ré 
n á b a n  a  v a d á lla to k  s z é t té p té k  I s te n  a z  é lő k  Is te n e . S z á 
m á r a  m in d e n k i  é l. A z  im á d k o z ó  a la k o k  n e v e  „ O r a n tin  ”. 
Ő k  a  h i t  s z e m é v e l n é z n e k  é s  m e s s z e  tú l lá tn a k  a  fö ld i  lá t
h a tó  d o lg o k o n . K b . 4 0 0 -ig  h a s z n á ltá k  a  k a ta k o m b á k a t  
te m e té s r e , a z u tá n  a  f ö l d  f e le t t  te m e tk e z te k  a  te m p lo m o k  
k ö r ü l, s ő t  a  te m p lo m b a n  is.

A  k a ta k o m b á k  k é p e i te h á t  a z  ö r ö k é le t h i té t  fe je z ik  k i. 
Ú jra  m e g  ú jr a  ta lá lk o z u n k  K r is z tu s s a l, m in t  J ó  P á s z 

t o r r a l ,  a k i t  a  n y á j ju h a i  b iz a lo m m a l v e s z n e k  k ö r ü l ...  
G y a k r a n  v is z i a  v á llá n  a k á r  a  b e te g  a k á r  egy e lv e s z e tt 
b á r á n y á t... E z  a  K r is z tu s -k é p  v ig a sz ta ló . E g é sze n  m á s  
m in t, a  k ö z é p k o r i e g y h á z m ű v é s z e t K r isz tu sa , a k i  tá v o li, 
k e m é n y  é s  í té lő  K r is z tu s . E z t  L u th e r  is  e lv e te tte , m e r t 
s z e r in te  J é z u s  a  J ó  P á szto r , a z  Ú r é s  a  M e g v á ltó , a k ib e n  
b á tr a n  b íz h a tu n k

A z  e ls ő  3  s z á z a d  k a ta k o m b a -  é s  s z a rk o fá g á b rá zo lá 
s a ib a n  v á lo g a to tt Ó szö v e tsé g i é s  Ú jszö v e tsé g i t ö r t é n e 
t e k e t  ta lá lu n k  P L : D á n ie l a z  o r o sz lá n v e re m b e n , a  h á 
r o m  i f jú  a  tü z e s  k e m e n c é b e n , I z s á k  fe lá ld o z á s a , N o é  a  
b á r k á b a n , v a g y  M ó z e s  v iz e t fa k a s z t  a  s z ik lá b ó l é s  J é zu s  
c s o d á k  K á n a i m e n y e g ző , v a k  g y ó g y ítá sa , L á z á r  fe ltá 
m a s z tá s a , ö te z e r  m e g v e n d é g e lé se  s tb .

A  tu d o m á n y  s z e r in t e z e k  a  k o r a b e li h a l o t t i  i m á k  
m  e g f e s t é s e i ,  a m e ly e k b e n  é p p e n  e z e k  a  b ib lia i ré sze k  
v a n n a k  fe ls o r o lv a . E z e k  a  k é p e k  I s te n  n a g y  te tte ire  e m 
lé k e z te tn e k  é s  ü z e n e tü k  a  k ö v e tk e z ő  a  k a ta k o m b a s ír o k  
m e lle tt:  a h o g y  e z e k b e n  a  tö r té n e te k b e n  Is te n  k im e n te tte  
ö v é it  a  b a jb ó l, ú g y  f o g  t i t e k e t  i s  k i m e n t e n i  a  
h a l á l b ó l ,  m o s t é s  a z  Ő  v is s z a jö v e te le  n a p já n . E z e k  a  
m e g fe s te tt im á k  im á d sá g ra  b iz ta tn a k . E z  a  b iz ta tá s  n a 
g y o n  is  s z ó l  a  m a i g y ü le k e z e tn e k  is. A  k a t a k o m b a 
k é p e k  i m á r a  s z ó l í t ó  k é p e k !  A  k e re sz ty é n  m ű 
v é s z e ttö r té n e tb e n  p á r a tla n  a z  é lő  r e m é n y sé g n e k  ily e n  
e r ő te lje s  á b rá zo lá sa .

D e  a z  é lő  r e m é n y s é g g e l ta lá lk o z u n k  a z  ó k e re sz ty é n  
b a z ilik á k b a n  is . A  b a z ilik a  fa la in  v ég ig  m o z a ik o t lá 
tu n k , J é z u s  é le te , c s o d á i k é p e k e n , to v á b b á  a z  ü d v ö z ü l-  
te k , a  v é r ta n ú k  s o r a  lá th a tó  i t t  á lta lá b a n . A z  a p s z is m o 
z a ik o k  K r is z tu s t á b r á z o ljá k , a k i  „ e ljő  íté ln i é lő k e t é s  
h o l ta k a t”. A  n y u g a ti e g y h á z  te h á t v ilá g o s a n  ifá n y íto tta  
a  b e lé p ő  te k in te té t  e lő r e  a z  a p sz is , v a g y is  a  s z e n té ly  fe lé . 
M á s fe lé  n é z n i  n e m  is  le h e te tt. J e lk é p e s e n  e b b ő l a  m ú 
la n d ó  é le tb ő l, a z  ö r ö k é le t f e l é  ir á n y íto tta  a  te m p lo m b a  
lé p ő t.

K e r e s z ty é n s é g ü n k  m a  s o k s z o r  o ly a n , m in t  eg y  s z o m o 
rú , r e m é n y v e s z te tt n é p  v á n d o r lá s a , m e r t e lfe le d k e z ü n k  a  
c é lró l, a m e ly  f e lé  ta r tu n k . E lfe le jtjü k , h o g y  é lő  U ru n k  
v a n , a k iv e l é lő  b a rá ts á g b a n  é lh e tü n k  é s  a k k o r  u g y a n a z  a  
b o ld o g  r e m é n y s é g  tö lth e t e l  m in k e t  is, m in t  a m i a  k a ta 
k o m b á k  d e r ű s  k é p e ib ő l á r a d  k é t  é v e z r e d  tá v la tá b ó l is !

G.A.



Evangélikus Elet 1995. m o v e m b e r  26.

K I  AN  A P R O L
Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meg

gyújtva. Lk 12,35.

VASÁRNAP Vizet fakasztok a pusztában és folyókat a 
sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. Ezs 
43,20. Jézus Krisztus mondja: aki szomjazik, jöjjön! Aki 
akarja, vegye az élet vizét ingyen! Jel 22,17 (Mt 25,1-13; 
Jel 21,1-7; Zsolt 126). Jézus az életre hív minket. Fel
hívja figyelmünket: legyünk mindenkor készek, végez
zük munkánkat szorgalommal, hogy eljövetele napján 
ne álomban, hanem ébren találjon minket. Én vagyok 
az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég -  mondja az Úr. 
Aki az élet vizének forrásából merít, az Isten országá
nak állampolgára, lakója lesz. Ott már nem homályo
san, hanem szemtől szemben láthatjuk Urunkat, Meg
váltónkat.

HÉTFŐ Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, 
hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek? Neh 
5,9 (Mt 5,14; Lk 12,12-17; M t 24,32-44). Jézus eljöve
telének időpontját senki nem tudhatja. Ihnítását olvas
hatjuk, igéjét hallgathatjuk és életünket szolgáló élet
ként kell élnünk. Őrizkedjünk minden kapzsiságtól, 
mert életünket nem a vagyonunk tartja meg, hanem Is
ten igéje, szeretete, és az ezekből fakadó békesség. H ét
köznapi életünk is legyen istenhívő, példamutató, em
bertársaink felé mindenkor szolgáló élet.

KEDD Az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, 
hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ 
általa. Jn 3,17 ( é s  65,18; Zsid 12, 12-17; Mt 24, 
45-51). Mindenkor Isten igéjével erősítsük meg ma
gunkat, hogy a bűn, a kísértés terhe ne roskassza meg 
szívünket. M indenkoraz Isten kegyelme, az Ú r békes
sége kapcsolja össze az emberi közösségeket, hogy 
gond, bánat, keserűség kárt ne okozzon a szívekben. 
Őrizzük meg lelkünk tisztaságát, hogy beszédünk sen
kit meg ne botránkoztasson.

SZERDA Azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy 
ezekből a hiábavaló dolgokból téijetek meg az élő Is

tenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és 
mindent, ami bennük van. ApCsel 14,15 (Ézs 42,8; Zsid 
12,22-29; Mt 25,1-13). Egész életünket, annak minden 
napját az Úr félelmében éljük. Legyünk hasonlatosak 
az okos emberekhez, akik lámpásukkal együtt olajat is 
vittek korsóikban, felkészülve az Ú r eljövetelére. így 
azután ha hallatszik a hívó szó a mennyegzőre, a vőle
génnyel együtt léphessünk be az Ő országába. Életünk 
legyen bizonyságtevő élet, hogy felebarátaink nehogy a 
már bezárt ajtóhoz érkezzenek.

CSÜTÖRTÖK A jótékonyságról és az adakozásról pe
dig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyö
nyörködik az Isten. Zsid 13,16 (Ezs 58,7; Ez 43,1-7; Mt 
25,14-30). Az Istentől kapott ajándékot, a bűnbocsána
tot, a végtelen szeretetet és békességet soha ne tartsuk 
meg csak a magunk számára, hanem adjuk tovább szol
gálat formájában embertársainknak. így kamatoztat
hatjuk Isten ajándékát és részesíthetünk belőle máso
kat is.

PÉNTEK Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábra- 
hám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Gál 
3,29 (Ézs 44,26; lP ét 4,12-19; Mt 25,31-46). Senki nem 
tudhatja, mikor jön el az Úr, mikor jön el az ítélet nap
ja. Az Emberfia, a pásztor elválasztja, kétfelé osztja e : 
föld lakóit. Akik tovább adták szeretetét, irgalmát, akik 
segítettek a rászorulókon, azok örökösei lesznek Isten 
országának. Akik ezt nem tették, akik közönyösen fo
gadták Isten igéjét, tanítását, segítség nélkül hagyták a 
gyengéket, azok az örök tűz részesei lesznek.

SZOMBATI E  romlandó testnek romolhatatlanságba 
kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. lK or 
15,53 (IKrón 29,15; 2Pét 3,3-13; Ézs 40,1-11). Napja
inkban a családok tagjai nem becsülik egymást, nem ad
ják meg egymásnak a kölcsönös tiszteletet. Forduljon el 
a bűntől, tegyen jót, keresse és kövesse a békességet 
mindenki. Az Ú r szeme az igazakban gyönyörködik, ar
ca pedig elfordu) a gonosz emberektől.

BenkS Ferenc

Nem vettek észre semmit...
M áté 24,38-39

Amikor Jézus a visszajövetelé- 
ről beszél tanítványainak és vigyá- 
zásra inti őket, felhozza példaként 
Noé napjait, a vízözön előzménye
it -  és hozzáteszi, hogy „nem vet
tek észre semmit”.

Ez nagyon súlyos megállapítás. 
Tudjuk, mit jelent a közlekedés
ben, ha az autós nem veszi észre az 
előtte haladó kerékpárost... vagy a 
vasúti átjáróban nem veszi észre a 
„tilos” jelzést. Azt is tudjuk, mit je
lent, ha nem veszi észre a szülő, 
hogy gyermeke ki-ki maradozik, 
furcsán viselkedik. Mindennapi 
életünkben rengeteg tragédia szár- 
mazhatik abból, ha nem vesszük 
észre a figyelmeztető jeleket. Sok

emberről is elmondhatnánk élete 
végén: leélt egy hosszú életet és 
közben nem vett észre semmit...

Mit nem vett észre? Istennek a 
jeleit, az ő kereső, mentő szeretetét, 
türelmét. Aztán saját élete üressé
gét, lelkének kielégítetlenségét. De 
nem vette észre a másik embert 
sem, annak terhét, gondját, szenve
dését. Gondolatban fussunk át egy 
átlagos életet. A gyermek, többnyi
re mindent megkap -  a fiatal sok
szor könnyelműen csak a szórako
zást keresi. Később, felnőttkorban 
jön a munka, a siker hajszolása -  
minél kevesebb erőfeszítéssel, ha 
másként nem megy, akár másokon 
átgázolva is. -  Noé idejét így jellem

zi az ige tömören: ettek, ittak, háza
sodtak, élvezték az életet. A jóra azt 
mondták, hogy „természetes”, de 
ha jött a baj, azért Istent vádolták.

A legtöbb ember sok mindenen 
átmegy -  de valamit nem vesz ész
re. Mit? Azt, hogy Valaki áll a dol
gok mögött. És pedig: Isten, aki 
azért tesz mindent, hogy vegyük 
észre Őt. Halljuk meg kereső hívá
sát. Ismertük be, hogy nélküle ér- 
félráétlén, üres az'életünk. Ma
gúnkban mindent elrontunk. Hiá
ba gondoljuk azt, hogy mi már 
„modern” emberek vagyunk, meg
valósíthatjuk önmagunkat, a bűn 
elavult fogalom, ránk már nem vo
natkozik, rajtunk nem uralkodhat! 
-  De hát akkor miért a dep
resszió? Az öngyilkosság? Miért a 
sok tönkrement házasság, kiégett, 
szerencsétlen fiatal?

Mert valamit -  vagy Valakit -  
nem veszünk észre!

Egy evangéliumi képen gör
nyedt, fáradt, roskatag embert lá
tunk, amint gereblyével kapirgál a 
szeméttelepen. Lefelé néz, gube
rál. Mellette áll egy fenséges alak, 
koronát tart a feje fölé, amelyet 
felkínál cserébe a gereblyéért. De 
az ember nem akar feltekinteni, 
tovább kotorászik, hátha talál va
lami értékeset a szemétben...

Lehet, hogy rólad készült ez a 
kép? Krisztus ott áll melletted és 
felkínálja a bűnbocsánatot, az új 
életet, az örökélet koronáját -  és 
te nem veszel észre semmit?

Gáncs Aladár

40 év hűség Rákospalotán

Szeretetteljes ünnepség volt ok
tóber 1-jén a Rákospalotai Nagy
templomban: a gyülekezet őszinte 
megbecsüléssel köszöntötte Sebők 
János és Sebők Jánosné gondnok 
házaspárt, akik 40 esztendeje tö
retlen hűséggel végzik szolgálatu
kat. Példamutató szorgalommal és 
odaadással gondoskodnak minden 
apróságról is, amire a gyülekezet 
és a templom körül szükség van. 
Ezentúl János bácsi keze munkáját 
dicséri az „Erős vár a mi Istenünk” 
felirat, amely a bejárat fölött éke
síti templomunkat, és Rózsi néni 
szeretetének bizonysága a hétről 
hétre gyönyörűen feldíszített oltár.

Az istentisztelet végén Csizma
dia Pál felügyelő, Szabó István és 
Veperdi Zoltán lelkészek köszön
tötték az ünnepeiteket, majd át
nyújtották a gyülekezet ajándékát. 
Végül az új lelkészlakás teraszán 
megtartott állófogadás zárta az 
ünnepet.

Isten tartsa meg jó erőben és 
egészségben Sebők Jánost és fele
ségét, hogy még sokáig szolgálhas
sanak közöttünk.

Veperdi Zoltán

K A R Á C S O N Y I  V Á S Á R

Sajtóosztályunk könyvesboltjá
ban (Üllői út és Szentkirályi u. sa
rok) karácsonyi tárgyú könyveket 
és ajándéktárgyakat ajánlunk hí
veinknek Kaphatók: Karácsonyi 
mesekönyvek, Kifestő füzetek (ki
csinyeknek). Adventi és karácso
nyi gyertyák Gyertyatartók oltárra 
és a karácsonyi asztalra a család
ba is. Ezenkívül képeslapok, igés 
jelzők és igés golyóstollak nagy 
választékban.

A z ajándékozás megkönnyíté
sére egyes kiadványainkból 50%- 
os vagy 30%-os kedvezményt 
adunk az itt közölt árakból

50%-os engedménnyel árusított 
könyvek

1000 éves az orosz
kereszténység 150,-

Befogadtatok (Magyar-
országi evangélikus
szeretetotthonok) 101,-

Bálintné: Tóvá lesz
a délibáb 148,-

Csepp a tengerben 82,-
Dedinszky: A Biblia

néprajza 123,-
Elek: Győry Vilmos 370,-
Evangélikus templomok

(levelezőlap) 49,-
Ferenczy: Gyógyíts meg,

Istenem 49,-
Greinen Luther Márton

élete 325,-
Grünvalszky: Énekek

éneke 81,-
Gáncs: Akinek a szíve

lángolt 68,-
Görög: Imakönyv 86,-
Harmati: Egészségünk

és üdvösségünk 49,-
János evangéliuma 47,-
Kapemaum 60 éves 370,-
Krisztus tanúja

(Luther élete) 103,-

i

Kutas: Egy emberélet 65,-
Káldy: Hanem hogy 

O szolgáljon 157,-
Lukács evangéliuma 47,-
Márk evangéliuma 47,-
Máté evangéliuma 47,-
Nagy: Az egyház kincse 155,-
Pipen Betegágyon 110,-
Podmaniczky: Megsza

badított élet 118,-
Ray: Jövevények és 

vándorok 148,-
Rédey: A máglya nélküli 

város 97,-
Rédey: Miért reszketnek 

a csillagok 51,-
Scholz: Fények s felhők 

alatt 99,-
Scholz: Jót válj! 83,-
Scholz: Jézussal egy 

asztalnál 82,-
Szépfalusi: Lássátok, 

halljátok 269,-
Terray: Izrael és az 

evangélium 102,-
Terray: Küldetésben 152,-
Vajta: A szeretet 

keresztyén értelmezése 138,-
Vajta: A hitből fakadó 

élet 172,-
Veöreös: A harmadik 

egyházi út 71,-
Veöreös: A középpont 

felől 259,-

30%-os engedménnyel árusított
könyvek

Chr. Klein: Fény az út 
végén 380,-

Ferenczy E.: Uram, 
taníts minket 184,-

Grünvalszky: Ábrázolt 
egyháztörténelem 1120,-

Harmati: Vallásos 
költemények 264,-

Megszületett a kis 
Jézus 211,-

AZ ÚR SZERETETE CÉLHOZ ÉRT
lK or 15,54-58

A Halál hatalom: Ülök a televí
zió előtt és a híradóban a jugosz- 

I láviai eseményekről beszélnek. 
1 Közben a képeken Szarajevó ut

cáin fekvő holttesteket mutatnak. 
A következő tudósítás egy közúti 
baleset helyszínén készült. Az út 
szélén fekete fóliával letakart 
holttest fekszik. Másnap autóm
mal egy községen hajtok át és a 
faluszéli temetőben látom, hogy 
egy embert kísérnek utolsó útjára. 
Fogorvos barátomhoz készülő
dök, amikor közük velem a hírt: 
baleset történt. Barátom mellett 
felrobbant a szenes kazán. Egy 
hét múlva, iszonyú fájdalmak kö
zött halt meg. Látogatok a kór
házban. A  meglátogatott beteg 
melletti ágy üres. „Az éjjel halt 
meg” -  int fejével az üres ágy felé 
a beteg. Halál, halál és újra csak 
halál. Olyan hatalom, ami életün
ket újra és újra keresztezi. Nem 
térhetünk ki előle, nem odázhat
juk el érkezését. Ha jön, nekünk 
menni kell.

A  halál hatalom volt: Egy csalá
di otthon falán láttam meg a fest
ményt. Az üres sír mellett az el- 
hengerített kő. Az asszonyok 
megkövültén állnak a sír mellett. 
Arcukon nem a félelem érzése 
tükröződik, hanem a mindent el
söprő öröm. Az ő szájuk is halle- 
luját formál. Amit Jézus maga is 
megjósolt tanítványainak, az be
következett. Első zsengeként fel
támadt a halottak közül. Nem 
egyedül, hanem elsőként, akit kö
vetni fognak mindazok, akik üd
vözölnek. Mit ért az őrség, mit ért 
a kő, az élet legyőzte a halált. 
Örömmel hirdethetjük: Halál, hol 
a te diadalod? Halál, hol a te ful
lánkod?”

Hiszed-e, hogy az élet győzött? 
Sokan kételkednek. Sokan félnek 
elhinni, hogy a halál a feltámadás 
óta legyőzött hatalom. Temetőben 
járva sokszor megdöbbenek azo
kon a sírfeliratokon, amelyekből a 
teljes lemondás és a reménytelen
ség sugárzik. Egyszer jött hozzám

valaki, aki félje halálát akarta be
jelenteni. „Soha többé nem fogom 
látni!” -  zokogott és vigasztalha
tatlan volt. Mennyivel más a halál 
utáni életbe vetett hit bizonyossá
gával közeledni a halál felé. Egyik 
gyülekezeti tag megtiltotta család
jának, hogy sirassák és meggyá
szolják. „Egy boldogabb világban 
találkozni fogunk” -  mondta. Úr
vacsorát adtam egy halálosan be
teg embernek. Megfogta a keze
met és hihetetlenül nyugodtan ezt 
mondta: „Úgy szeretnék már elin
dulni az én Uram felé!” 
Bonhoeffer kivégzése előtt így 
szólt cellatársainak: „Ez a vég szá
momra a kezdet”. Boldog az az 
ember, aki így tudja fogadni a ha
lál közeledtét.

Légy szilárd és rendíthetetlen: 
Hibás emberi tulajdonság, ha va
laki nem tud állhatatos lenni és 
könnyen feladja a küzdelmet és 
elfogy a türelme. Különösen ne
héz a feltámadásban kételkedés 
nélkül hinni, amikor látjuk a kö
rülöttünk történő tragikus halál
eseteket, és amikor éveink múlá
sával halottak napja táján egyre 
több sírt kell felkeresni. Pál halle- 
lújázó öröméneke mégis arra biz
tat: Légy szilárd és rendíthetet
len. M ert ez a földi test, amelyet 
betegségek és fájdalmak gyötör
nek, odaát romolhatatlan, dicső
séges testet fog kapni.

Johann Sebastian Bach János 
passiójában egy ária beszél Jézus 
haláláról. A  szomorú, fájdalmas 
rész után felcsendül a diadalmas 
hír: „Elvégeztetett! Juda hőse győ
zött már!” Jézus győzelmével az 
Ú r szeretete célhoz ért. Ő él és ve
le mi is élhetünk.

Kiss Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Urunk! Áldunk téged, hogy együtt 

érzel velünk, és megkönyörülsz ra j
tunk. Kérünk, állíts ígéreteid fényébe, 
és tarts meg minket magadénak, hogy 
amikor mindent újjá teremtesz, mi is a 
te választottaid között örvendezzünk. 
Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. november 26.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher i  
Károly, de. 10. (német) Dietrich Tiggemaso; fl 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6 Hafenscher I 
Károly; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9* |  
Balicza Iván; Modor! u. 6. de. fél 10. I 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög’ m 
árok u. 9. de. fél 11., Csizmazia Sándor; Bé* n  
kásmegyer III., Víziorgona u. 1. de. 9. I  
Verasztó János; Csillaghegy, III., Mátyás kir- *1 
u. 31. de. 10. Donáth László; Óbuda, ÜL 
Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpesti 
IV, LeibstAck Mária u. 36-38. de. 10. Blízy I 
Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pintér Kár- | 
oly; du. 6. Zászkaliczky Péter; VII., Városli
geti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; 
du. 6. (ifjúsági) Bartha István; 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 I 
Géza; VIII., Vújda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny I 
Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. ] 
fél 11. Fabiny Iám  ás; X., Kerepesi út 69. de. j 
8.; Kelenföld XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) ' 
Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) ifi. Kendeh 
György; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., Né- i  
met völgyi út 138. de. 9. Csepregi András; ■  
Buda hegyvidék. XII., Thrcsay V u. 11. de. 9. I 
(úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Tákács  ̂
József; du. fél 7. dr. Széchey Béla; Xm., I 
Kassák Lgjos u. 22. de. 10. Hegedűs Attila; J  
X m ., Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Rendeli > 
György; XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) ij 
Szalay Tamás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél |  
10.; Pestújhely, XV, Templom tér. de. 10. Bí- 
zik László; Rákospalota, XV, Régifóti út 73. 1 
Nagytemplom de. 10. Szabó István; Rákos- j 
szentmiháiy, XVI., Hősök tere. de 10. ? 
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. 
u. de., fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, i 
XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy XVII., Tessedik tér. de. 9. 
Marschalkó Gyula; Rákoscsaba, XVII., 
Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoske- j 
resztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. I 
Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVII., I  
Gázon Gyula u. de. 11. Fűke Szabolcs; I  
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. I  
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre XVIII., fi 
Rákóczi út 83. ref. templom de. háromne- ■  
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., tk 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsu; Kispest, |  
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsu; 11 
Pestszenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. I  
Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér. 1 
de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., 1 
Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, I  
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor;

AZ EGYHÁZI ESZTENDŐ UTOL- I 
SÓ VASÁRNAPJÁN a liturgikus szín: |  
zöld. A délelőtti istentisztelet oltárt f  
igéje: Mt 25,14-30; az igehirdetés f 
alapigéje: lK or 15,54-58.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz

november 25. szombat: Jóvá lehet-e i 
tenni? -  rádiós hittan

november 26. vasárnap: dr. Füzesi r 
Zoltán áhítata

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf.
19.

KŐBÁNYA
Nemeskürty István tart előadást sze- 

retetvendégség keretében november 
26-án, vasárnap délután 4-kor. Téma: 
A  keresztyénseg, mint a nemzet meg
tartó ereje. (Cím: X., Kápolna utca 
14.) Minden érdeklődőt szeretettel, 
szívesen látnak.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
Takács János hódmezővásárhelyi 

lelkészt a város önkormányzata Pro 
Űrbe kitüntetéssel ajándékozta meg. 
A  polgármester ünnepi közgyűlésen 
adta át a kitüntetést, melyet első alka
lommal kapott lelkész. Irodalmi mun
kásságáért, zsoltárfordításáért ajándé
kozták meg. Örömmel gratulálunk e 
megbecsüléshez.

Az 1996. évi aliánsz imaheti progra
mot újTa külön füzetben adja ki a Ma
gyarországi Evangéliumi Aliánsz Vá
lasztmánya. A  füzetek térítésmentesen 
megrendelhetők az Evangéliumi 
Aliánsz irodáján (1068 Budapest, Fel
ső erdősor 5.) olyan mennyiségben is, 
hogy az imahéten résztvevők a füzetet 
magukkal vihessék.

A Hermeneutikai Kutatóközpont 
előadássorozatot rendez a Károli Gás
pár Református Egyetem Müton-ter- 
mében (VIII., Reviczky u. 4/c). Gémes 
István ny. lelkész tart előadásokat, Pál 
apostol személye, mint hermeneutikai 
probléma -  címmel. November 23-án 
Ajánlat és meghívás -  a közösségi 
(„szociális”) munkatárs (2Kor 
6,11—7,4); november 30-án Szenvedés
katalógusok -  a szenvedő küldött 
(2Kor 4,8-18) címen hangzanak az elő
adások. Kezdete mindkét napon este 
fél 6 órakor.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája november 26-án: 
Imádkozzunk a hajléktalanokért, hogy 
a téli hónapokban legyen hol meghú
zódniuk és biztosítva legyen minden
napi kenyerük!

A Keresztény-Zsidó Társaság no
vember 26-án, vasárnap du. 5 órakor a 
Nagyfuvaros utcai zsinagógában Ifeoló- 
giai Napot tart. Téma: A  PRÓFÉTÁK, 
előadók a különböző felekezetekből 
teológiai tanárok, lelkészek és rabbik. 
(Cím: VIII., Nagyfuvaros u. 4.)

FELHÍVÁS
A Berzsenyi Dániel Evangélikus 

Gimnázium (líceum) várja a negyedik 
(esetleg ötödik) osztályos tanulók je 
lentkezését a  nyolcosztályos gimnáziu
mi tagozatra. Áz iskola német nemzeti
ségi képzést is folytat.

Érdeklődni és jelentkezési lapot kér
ni az iskolában lehet (Sopron, Széche
nyi tér 11. Telefon: 99/312-250). Jelent
kezési határidő: 1995. november 30.

Az Evangélikus Külmissziói Egyesü
let összejövetelén 1995. november 27- 
én hétfőn délután fél 6-kor a kelenföl
di gyülekezet XI. kerületi Bocskai út 
10. szám alatti tanácstermében Csá
kány István missziói szolgálatát ismer
teti diaképekkel, özvegye. Minden ér
deklődőt szeretettel várunk.

Az Evangélikus Bábszínház, Egye
sület december 2-án du. 4 órától a Ká
polna Színpadon (X., Kápolna u. 14.) 
„felnőtt” előadást tart. Címe: Száz pár 
körte és alma (népmesék). A Kolozs
vári Bábszínház vendégművésze is 
szerepel. Minden érdeklődőt szeretet
tel várnak, a megtekintés ingyenes.

A MÉCSES SZERETETSZOLGÁLAT BÖRTÖNPASZTORÁCIÓS TÁRSASÁG

felhívása karácsonyi csom agküldésre  
a börtönökben élő és rászoruló  em bertársa ink  szám ára

A bűnt, a bűncselekményeket mind
annyian felháborodva és borzadva 
vesszük tudomásul. Ezeket elutasítjuk 
és lehetőségeink szerint küzdünk, vé
dekezünk ellene.

Ugyanakkor humánus és hitbeli köte
lességünk is az, hogy a már büntetés 
alatt élő bűnelkövetőket segítsük a talp
ra állásban, segítsük megmenteni őket 
az örök üdvösségre és a társadalom szá
mára. Ennek számos módja közül ki
emelem az értük való imádkozást és je
len esetben a karácsonyi csomagküldést 

A Szeretetszolgálatunk, mint 1991.

óta minden karácsony előtt, ezért kéri 
az olvasókat, az olvasókon keresztül a 
magyar társadalmat, hogy küldjenek 
csomagot a börtönökben élő rászorult 
embereknek! A csomagküldés a fel
adók védelmében név nélkül és az álta
lunk küldött engedély alapján történik.

Csomagküldesi szándékukat a Mé
cses Szeretetszolgálat címén: 6753 Sze
ged-Tápé, Heller köz 6. (Tfelefon/fax: 
62-325-139) lehet jelezni. A részletes 
tájékoztatót és az elítélt nevét, címét, 
valamint az engedélyt időben postáz
zuk!

HALÁLOZÁS
Ovádi Ernő, a rigácsi leánygyüleke

zet tagja, 72 éves korában, több mint 
egy esztendőn keresztül viselt, soli 
szenvedéssel járó betegség után -  Isten 
akaratában megnyugodva -  tért haza 
mennyei Atyjához. Széles rokonsága és 
a gyülekezet népes serege kísérte el 
utolsó földi útjára. Hosszú éveken át a 
rigácsi fília hűséges gondnoka volt. Te
metésén a szabadulás útjáról hirdette 
Isten vigasztaló üzenetét Vető István 
lelkész. „Emberi erőt meghaladó kísér
tés még nem ért titeket. Isten pedig hű
séges, és nem hagy titeket erőtökön 
felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt 
el fogja készíteni a szabadulás útját is, 
hogy el bujátok azt viselni.” (lKor 
10,13)

Harang és toronyóra villamosítás', auto
matizálás, reális áron, garanciával. ORBÁN 
JÓZSEF Gyomaendrőd Bocskai u. 31. 5500 
Tfcl./fax: 66-386-840

„Zsuzsa házasság- és társközvetítS szol
gálata” most ingyenes adatfelvétellel áll ren
delkezésre minden korosztálynak. Telefon; 
06(20)450-208 vagy 111-4515. Este 19-22 
óra között.

E v a n g é l i k u s
É l e t
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Aki a  Királyt e rő s  hittel befogadja, 
b izton  van. N em  fél s e  bűntől, s e  haláltól, 

s e  pokoltó l, m ert n em  kétli, ső t jó l tudja, 
h o g y  a z  ő  Királya Úr életen , 

halálon, bűnön, m ennyországon , -  

m indenen . Lám ilyen n agy d o lgo t rejt 
e  c se k é ly  ige: Imhol jő  Királyod

Luther

A TARTALOMBÓL

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK 
ESEMÉNYEI

BÚCSÚ A TEMPLOMTÓL

HÁLAADÓ ÜNNEP FELSŐPETÉNYBEN 
ÉS NÓGRÁDBAN

Z a k a r i á s
„Öreg fát nem lehet átültetni.” Szokták mon

dani akkor, ha egy idős ember életében valami
lyen új szakasz kezdődne, pl. költözés. Könnyen 
használjuk ezeket a kifejezéseket: lehetetlen, 
képtelenség, nem fog sikerülni. Erre is vonatko
zik a kijelentés: „ E m b e r e im é h e z  le h e te tle n , d e  a z  
I s te n n é l  m in d e n  l e h e t s é g e s Advent első vasár
napjának üzenete: VAN ÚJ KEZDET! Azért le
hetséges ez, mert a Teremtő Isten lépett felénk.

Hogyan kezdődött? Egy idős pap megszokott 
egyházi szolgálata közben egyszer csak megszó
lal az IGE, a SZÓ, az ÜZENET. Isten újat kezd 
népe , életében. Bárcsak sokan meghallanák 
1995 Adventiében is: Isten radikálisan újat akar 

I . és tud cselekedni! Még Zakariás, az igaz életű 
1' pap sem tudja könnyen befogadni az igét  

Visszakérdez: „Miből tudom meg ezt? Hiszen én 
már öreg ember vagyok, a fe lesn em  is  előreha
ladott korú.” Az angyal hitetlenségnek miiiősíti 
a kérdezősködést Zakariásnak meg kell némul- 

i nia. Attól, hogy pap valaki, nem biztos, hogy 
mindig beszélnie kell.

Nem az a lényeg, hogy beszéljünk, hogy az 
|  idei ünnepeken is sok szép vallásos beszédet 
* tartsunk. Van úgy, hogy Isten nem engedi papját 

beszélni. A tapasztalt Isten szolgája meg kell, 
hogy tanulja a hallgatás, az Istenre, az újat kez
dő Istenre való figyelést. Az Istenről való be
szédnél (teológia) sokkal értékesebb az, ha ma
ga az Isten szólal meg bennünk közöttünk. Az 
Isten egyik legdöntőbb szava: L E G Y E N !  Legyen 
világosság!.. Legyen új élet! Legyen Szabadító, 
Megváltó, Üdvözítő az embervilág számára! Le
gyen szabadulás az ellenség kezéből! Legyen 

J bűnbocsánat, megtérés és újjászületés!
A megnémult pap ezután alázatosan elfogad

ja  Isten új útját, szépen hazamegy feleségéhez, 
Erzsébethez, és megfogan János ( = Isten kegyel
mes) az útkészítő.

Szeverényi János

Velünk egy jobb világért
Tálán m ár ismerősen cseng a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat neve, 
hiszen megalakulása óta öt esztendő 
telt el.

Azóta számos, felhívásunk jelent meg.
Lehet, hogy Ön a vajdasági magyaroknak szállított 7500 

.gélycsomag összeállításához nyújtott anyagi támogatást, 
agy tavalyi, a szegényeket segítő karácsonyi gyűjtésünkhöz 
írult hozzá, lehet, hogy Szociális Központjaink útján ke- 
ült velünk kapcsolatba Budapesten, Debrecenben vagy 

Miskolcon, és az is lehet, hogy a menekülteket támogató 
nunkánkat ismerte meg.

Karácsony ünnepe előtt újra látjuk, hogy sok bajbajutott 
•mber él a Földön, így hazánkban is.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkája iránti 
jizalom jelzi: egyre több embertársunkban ébred fel az ön
zetlen vágy, hogy hatékonyan, szervezett formában velünk 
Együtt vigye előre a rászorulók ügyét. Elhivatottságunk 
zonban kevés lenne további emberbaráti szolgálatainkhoz, 
dományozóink együttérzése nélkül.

Hagyományaink szerint most is Önhöz fordulunk, ál (jón 
lost mellénk, és gyarapítsa támogatóink körét, hogy segít

hessünk idehaza és külföldön.
I Célunk, hogy egyre több honfitársunk érezze velünk a se- 

•ítő ember örömét, fényt gyújtva elsötétült élethelyzetekben.
Ön bizonyára tudja, a veszélyhelyzeteket is vállaló mun

katársaink minden esetben a katasztrófaterületek előzetes 
helyszíni megismerése után dolgozzák ki humanitárius 
irogra injainkat. A segélyezést személyes jelenlétükkel segí
tik és ellenőrzik többek között Csecsenföldön, Dagesztán- 
ian, Bosznia-Hercegovinában és a Vajdaságban. Ugyan- 
lyen körültekintően járunk  el a hazai szociális munkában 
s.

Várjuk Önt is közénk, pénzadományát kéijük, Karácso
nyig juttassa el a

209-23006 Budapest Bank Rt. bankszámlára.
Kérésére csekket küldünk.
A befizetett összegeket visszaigazoljuk, amely az adóked

vezmények felhasználásánál igénybe vehető.
BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT 

KÍVÁN ÖNNEK IS 
a

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
1116 Budapest, Tomaj utca 4.

A MAGYARORSZÁGI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 

ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉSE
1995. d e c e m b e r 9-én , sz o m b a to n  d é le lő tt 

10 ó ra i  k ezd e tte l t a r t j a

évi rendes közgyűlését
a  B u d ap es ti E vangélikus G im n áz iu m b an . 

(V II., V á ro s lig e ti f a s o r  17-21 .)

10 ó ra k o r  m egny itó  is te n tisz te le t 
a  fa so r i  te m p lo m b a n  

S zab ó n é  M á tr a i  M a r ia n n a  
szo lg á la táv a l.

A  közgyűlés a  g im n áz iu m  d ísz te rm é b e n  
(IL  em ele t) lesz.

A  közgyű lésen  ré sz t vesznek  
a  B a jo r  E v an g é lik u s  E gyház k ü ld ö tte i 

a  te s tv é reg y h áz i szerződés 
m e g h o ssz a b b ítá sa  a lk a lm áb ó l.

A  közgyűlés ny ilvános. 
É rdek lődőke t szere te tte l h ív n ak  és v á rn ak .

A D V E N T  1995
Állok a megállóban. Nézem a 

körülöttem nyüzsgő világot, és rá
döbbenek, egy állókép része va
gyok. Tegnap ugyanitt álltam, és 
ugyanez a forgalom vett körül. 
Holnap ugyanitt állok, és ugyanez 
a forgalom vesz körül. Ez a mi 
folyton siető életformánk tulaj
donképpen helybenjárás, állókép. 
Életünk idejének nagyobb részét a 
várakozás, a valamire készülés ál
lapota jellemzi. Nincs olyan na-

Eunk, hogy ne várnánk valakire, ne 
észülnénk valamilyen alkalomra. 

Gyermekkorban a felnőttkorra vá
runk, és minél érettebbek va
gyunk, annál többet gondolunk 
életünk végére.

Ádventben Krisztust váijuk 
idén is, és karácsonyra készülünk. 
Miben különbözik az idei ádven- 
tünk az elmúlt esztendők ádvent
iéitől és az eljövendőktől? Ha a 
külsőségeket nézzük, akkor sem
miben sem. Az idei ádventünk is 
belemerevedik életünk állóképé
be. Ugyanúgy ugyanazt tesszük, 
mint a múltban. Nem tudunk to
vábblépni. Készítgetjük szeret
teinknek az ajándékokat, írtuk az 
üdvözlőlapokat, szélmalomharcot 
vívunk a feledékenységünkkel -  és 
ugyanott állunk 1995 adventjében, 
ahol eddig is voltunk az előző ád- 
ventek idején. Miért nem tudunk 
előbbre lépni, a helybenj órásun
kat előre haladó mozgássá tenni? 
Miért látjuk fejlődésnek, ha sike
rül megvalósítanunk azt, amit szü
léink és nagyszüle ink nemzedéke 
évtizedekkel korábban már meg
valósított? Valóban fejlődés az, 
hogy gyermekeinket keresztyén 
hitben nevelhetjük és hittant ta
nulhatnak az iskolában? Hiszen ez 
már Szent István korában is így 
volt! Lássuk be, hogy a mi magyar 
népünk ma ugyanúgy a Krisztussal 
való találkozásra, a hozzá megté
résre kell hogy készüljön, mint

ezer esztendővel ezelőtt! 1995 ád- 
ventjén változatlanul ugyanazok a 
gondok szorítanak, ugyanazok a 
feladatok várnak megoldásra mint 
az előző években, évtizedekben, 
évszázadokban... Semmit sem ju 
tottunk előbbre. Az örömteli fej
lődés csak a közelmúlthoz viszo
nyítva jelent haladást. Valójában 
azt értük el, ami korábban már 
megvolt, de azt is csak töredéke
sen.

Az igazi, valós továbblépéshez 
az szükséges, hogy ne csupán a ka
rácsonyi ünnepekre, hanem a 
Krisztussal való találkozásra is ké
szüljünk A  kettő nem ugyanaz! 
Krisztus emberré születésének ün
nepe -  karácsony - , csupán emlék
ünnep. Dp az ádventi várakozás 
nem az. Ádvent azt jelenti, hogy 
Ő is vár minket, O is készül a ve
lünk való találkozásra. Ez nem 
emlékünnep, hanem a megtérés 
ünnepe. Az utóbbi évek során 
szinte teljesen elhalványult ádvent 
karácsonyon is túlmutató jellege. 
Megfeledkeztünk arról, hogy az 
ádventi vasárnapok gyertyái az 
örökkévalóság vasárnapjától ka
pott lángot örökítik tovább. Azt a 
fényt, ami egykor Betlehem fölött 
ragyogott fel, és vezette el az ád
venti várakozásban élő embereket 
a Megváltóhoz. Ez a fény örök, és 
minket is elvezet Krisztushoz. Ka
rácsony estéje elmúlt, de a fénye 
nem. Karácsony gyermeke felnőtt, 
halálával magára vállalta bűneink 
büntetését, és feltámadásával örök 
életet ad a benne hívőknek. Vele 
együtt élhetünk ádventben, vele 
együtt emlékezhetünk emberré 
születésére, és vele együtt készül
hetünk visszajövetelére.

1995 ádventje legyen más mint 
az elmúlt éveké! Legyen a tovább
lépés, a kibontakozás kezdete. 
Teljünk meg végre Jézushoz, aki a 
kegyelem új évét adja, aki mozgó

képpé eleveníti eddigi állóképün
ket, aki ma is hirdeti a békességet 
teremtő megbocsátás örömhírét!

Rezessy Miklós

TÚRM EZEI ERZSÉBET:
A

A d v e n t i  e m lé k
Ha már lehullt a hó, 
s fekete földünket befödte, 
hogy szállott gyermekálmok

röpte
a fényes ég felé, 
az égi trón elé...
De Téged nem talált meg.

A z égi gyermeket kereste, 
akiről, ha leszáll az este, 
csodálatos mesék borulnak 
vágytól égő gyermekszívekre.
A z égi gyermeket kereste, 
és nem talált rád, nem ismén 

meg...
Hiszen Te nem vagy többé

gyermek

Szétfoszlottak a régi álmok 
meghaltak a mesék 
A  karácsonyfa lángjait 
oltogatták hideg szelek..
Még mindig nem ismertelek 
Sok évbe telt, s ha Te nem jössz 

elém,
Megváltóm, Uram, Messiásom, 
ma sem ismerlek én.

Hála neked, hogy megkerestél. 
O, most már van karácsonyom, 
s ádventi, nagy csodavárásom. 
Megcsaltak mind a régi álmok 
de benned nincs csalatkozásom. 
Benned mindenem

megtalálom. 
A  valóság szebb, mint az álom.

D. ORDAS S LAJOS PÜSPÖK REHABILITÁLÁSA
Déli Evangélikus Egyházkerület Bírósága
1/1995. sz. ügy
Á Déli Evangélikus Egyházkerület Bírósága Buda

pesten, az 1995. október 5-én megtartott tárgyaláson 
az időközben elhunyt D. Ordass Lajosné felperesnek, 
illetve Czellecz Zoltánné sz. Ordass Sára és Dedinsz- 
ky Gyuláné sz. Ordass Zsuzsanna felperesi jogutó
doknak,

a Déli Evangélikus Egyházkerület Presbitériuma 
alperes ellen, az alperesnek 1958 júniusában illetve 
szeptemberében hozott egyházkormányzati döntései 
semmissé nyilvánítása iránti perében meghozta a kö
vetkező

ítéletet:
A Bíróság megállapítja, hogy a néhai D. Ordass La

jos püspökkel szemben, a Déli Evangélikus Egyház- 
kerület Presbitériuma által, 1958. június 24-én illetve 
szeptember 1-én hozott határozatok törvénysértőek, 
alaptalanok és ezért mindkét felhívott határozat sem
mis.

Ennek alapján D. Ordass Lajos az 1978. augusztus 
14-én bekövetkezett haláláig a Déli Evangélikus Egy
házkerület törvényes püspöke volt.

Megállapítja a Bíróság továbbá, hogy a semmissé 
nyilvánított határozatokhoz kapcsolódó összes jog
hátrány érvénytelen.

Kötelezi a Bíróság az alperest, hogy az ítéletet -  an
nak jogerőre emelkedését követő 30 napon belül -  va
lamennyi országos evangélikus sajtótermékben saját 
költségén tegye közzé.

Felhívja a Bíróság mindkét egyházkerület Elnöksé
gét annak elrendelésére, hogy a lelkészek a vasárnapi 
istentiszteletek keretében hirdessék ki a jogerős ítélet 
rendelkező részét a szószékről.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon 
belül az Országos Egyházi Bíróságnak címzett, de a 
Déli Evangélikus Egyházkerületi Bíróság Elnökségé
hez benyújtott, a határozat végrehajtására nézve ha
lasztó hatályú fellebbezésnek van helye.

INDOKLÁS

D. Ordass Lajosné felperes 1995. január 25-én kelt 
kereseti kérelmet teijesztett elő, melyben kérte néhai 
férjére, D. Ordass Lajos püspökre vonatkozó és 1958 
júniusában illetve szeptemberében kelt egyházkor
mányzati döntések semmissé nyilvánítását.

A  felperes időközben elhalálozott és gyermekei, 
Czellecz Zoltánné sz. Ordass Sára, valamint Dedin- 
szky Gyuláné sz. Ordass Zsuzsanna, mint felperesi 
jogutódok változatlan tartalommal fenntartották 
édesanyjuk kereseti kérelmét.

A Déli Evangélikus Egyházkerület Presbitériuma -  
mint a per alperese -  beadványában nem ellenezte a

felperesi kérelmet. Kérte a Bíróságtól, hogy a hatá
lyos törvény alapján ítélettel állapítsa meg a felperes 
által sérelmezett egyházkormányzati döntések tör
vénysértő és semmis voltát, illetve az ezen döntések
hez kapcsolódó joghátrányok érvénytelenségét.

A  Bíróság felkérte az ügyészt összefoglaló indít
vány megtételére. Dr. Boros Péter egyházkerületi 
ügyész az 1995. június 6-án kelt összefoglaló indítvá
nyát a Bíróság elé terjesztette, és abban a kereseti ké
relem szerinti ítélet meghozatalát javasolta.

A  Bíróság a felperesi keresetben, az alperesi bead
ványban, az ügyész összefoglaló indítványában foglal
tak alapján, továbbá az 1995. október 5-én megtartott 
nyilvános tárgyaláson elhangzottak alapján a követke
ző tényáUást állapította meg:

Néhai Ordass Lajost a Bányakerület gyülekezetei 
1945-ben törvényes eljárásban püspökükké választot
ták.

A néhai püspököt az állami önkény 1948. szeptem
ber 8-án letartóztatta és október 1-én a Budapesti 
Uzsorabíróság Különtanácsa 15495/1948/5. számú 
ítéletével devizabűntett miatt 2 évi fegyházra, 5 évi hi
vatalvesztésre és mellékbüntetésekre ítélte. Bünteté
séből 1950. május 30-án szabadult.

1950. április 1-én az Egyházegyetem Külön Fegyel
mi Bírósága 452/1950. számú ítéletével püspöki hiva
talától elmozdításra ítélte. Az így megüresedettnek 
nyilvánított püspöki tisztségbe 1950 júniusában 
D. Dezséry Lászlót választották meg.

A  Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága 
1956. október 5-én B. törv. 1 .1584/1956/2. számú ha
tározatával a Budapesti Uzsorabíróság fent említett, 
1948-as ítéletét törvénysértőnek mondta ki. Az ítéle
tet hatályon kívül helyezték és D. Ordass Lajost bűn
cselekmény hiányában felmentették.

Az államhatalom intézkedését követően az Egyete
mes Egyház Törvényszéke 798/1956. szám alatt ho
zott ítéletével 1956. október 8-án az 1950. április 1-i 
egyházi fegyelmi ítéletet jogszabálysértések miatt tör
vénysértőnek nyilvánította és hatályon kívül helyezte. 
Nevezettet minden joghátrány alól mentesítette, ki
mondta teljes rehabilitációját és azt, hogy egyházjogi 
szempontból úgy kell tekinteni, mint aki ellen nem 
volt folyamatban egyházi fegyelmi eljárás.

1956. október 30-án D. Dezséry László lemondott 
püspöki tisztéről. E  lemondás nyomán D. Ordass La
jos 1956. október 31-én visszatért püspöki székébe.

1958. június 19-én Mihályfi Ernő egyetemes fel
ügyelő arról értesítette a püspököt, hogy a Népköz- 
társaság Elnöki Ihnácsa 43/1958. számú határozatá
val D. Dezséry Lászlónak a püspöki állásáról való le
mondásához -  „mivel az az ellenforradalmi esemé
nyek kényszere alatt született” -  nem járul hozzá.

Ezen állami-politikai döntésnek a hatására ült 
össze 1958. június 24-én a Déli Egyházkerület Presbi

tériuma és többek mellett Darvas József felügyelő, 
Koren Emil püspökhelyettes és Benczúr László püs
pöki titkár jelenlétében megállapította, „hogy D. 
Dezséry László püspöki tisztéről történt lemondása 
érvénytelen”, továbbá, hogy saját 1956. december 12-i 
határozatuk hatálytalan. Megállapította továbbá, 
„hogy az egyházkerület tényleges püspöke az 1956. 
október 1-i állapotoknak megfelelően D. Dezséry 
László”, A Presbitérium felkérté D. Dezséry Lászlót a 
püspöki hivatal átvételére, D. Ordass Lajost pedig a 
hivatal átadására.

Ezen intézkedésével az egyházi hatóság véglegesen 
megakadályozta néhai D. Ordass Lajos püspököt tisz
tének ellátásában.

D. Dezséry László teljes két óra hosszára visszaült 
a Déli Kerület püspöki székébe, majd még ugyanezen 
a június 24-i presbitériumi ülésen ismételten lemon
dott hivataláról. Ezt a lemondást az Elnöki Tanács el
fogadta.

Ezt követően az Egyházkerületi Presbitérium szep
tember 1-én ülést tartott, amelyen ismertették az El
nöki Tanács 62/1958. számú határozatát. E határozat
tal járult hozzá a NET D. Dezséry László második, jú
nius 24-éri kelt lemondásához.

A tanácsülés megállapította a Déli Egyházkerület 
püspöki tisztségének megüresedését és elrendelte a 
püspökválasztást.

A fenti tényállás alapján a Bíróság megállapította, 
hogy a néhai felperes áltál előterjesztett és a felpere
si jogutódok részéről fenntartott kereseti kérelem 
megalapozott, a keresetben felhívott alperesi határo
zatok törvénysértőek és alaptalanok.

A néhai D. Ordass Lajos püspök a Déli Evangéli
kus Egyházkerület püspöke volt 1945. szeptember 
27-i beiktatásától egészen 1978. augusztus 14-én be
következett haláláig. Ezt a tényt a Déli Evangélikus 
Egyházkerület Presbitériuma az 1990. május 17-i ülé
sén hozott határozatában egyértelműen megállapítot
ta, és egyidejűleg elhatárolta magát a felperes által 
sérelmezett korábbi döntéseitől.

A  határozatban foglaltakat az 1990. június 12-i ülé
sén a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos 
Presbitériuma is elfogadta.

A Bíróság ítéletének meghozatalakor az 1938. és 
1990. között törvénysértően alkalmazott joghátrá
nyok semmissé nyilvánításáról szóló törvény 1. § (1.), 
(2.) bekezdésében, valamint az 5. § (1.), (2.) bekezdé
sében foglaltakat alkalmazta.

Az eljárás során költségek megállapításának igénye 
nem merült fel, ezért a Bíróság perköltséget nem ál
lapított meg.

Budapest, 1995. október 5.

Ifi. Detre János Dr. Török Zoltán Kovács Pál
bíró bíró, a Tanács elnöke bíró
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Kitárom előtted szívem,
0 ,  jöjj, légy vendégem nekem! 
Üdv és élet forrása vagy, 
Békességet, erőt te adj!
Ha gond és bánat porba von, 
O, térj be hozzám, Jézusom!

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

Ádventi beszélgetés
A gyerekek rajzórán meghívókat készítenek az is

kola ádventi ünnepélyére. Olivér az angyalt festi meg, 
amint épp Máriával beszél: Erős szárnymozdulatától 
félrelibben a függöny; kezében virágcsokrot tart.

„Ugye szép?” kérdi Olivér a Jóistent. No nem han
gosan, csak úgy magában. Egyetlen társa sem veszi 
észre az osztályban, hogy Ohvér éppen a Jóistennel 
beszélget. „Most már tudja Mária, hogy Jézus hama
rosan megérkezik. Várhat rá, varrhatja a pelenkákat 
és örülhet. -  Lerajzolom a pásztorokat is, amint meg
érkeznek a jászolhoz. A csillagot az istálló felett, és a 
három királyt ahogyan követik. Ádvent azt jelenti: el
jövetel. így tanultuk hittanon. Ezek a képek is mind 
eljövetelt ábrázolnak. Tfetszik neked ez a kép az an
gyallal és Máriával?”

Ohvér csendben váija, ugyan mit válaszol a Jóisten.
„Igen” hangzik a felelet. „Különösen a virágcsokor 

tetszik.”
„Mindenkihez eljössz?” kérdi Olivér.
„Igen” feleli a Jóisten.
„Csak egyszer, vagy többször is?” kérdi Olivér.
„Mindig’ , mondja a Jóisten. „Minden pillanatban 

jövök.”
„Csak némelyek nem vesznek észre, ugye”, mondja 

Olivér.
„Vannak, akik nem akarnak rólam tudomást venni”.
„Te mit csinálsz akkor?” kérdi Ohvér.
„Várok”, feleli a Jóisten.
„Tanultuk, hogy ádvent a várakozás ideje is”, 

mondja Ohvér.
„Csak azt nem gondoltam, hogy te vagy az, aki vár.” 

Elgondolkodik kicsit. „Egyedül várakozni nem jó do
log. Segíthetnék neked várni, ha nincs ellenedre.”

„Sok türelemre lesz ám szükséged”, mondja a Jóis
ten.

„Legalább próbáljuk meg”, javasolja Ohvér. „És ha 
valaki azt mondja neked: Ó, hát itt vagy!, akkor együtt 
örülünk majd. Égyetértesz?”

„Egyetértek”, mondja a Jóisten.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Zsol-tár-lat
A „Zsol-tár-lat” című játékban zsoltárokról kellett 

képeket készíteni. A négy hét alatt igazán csodás tár
lat gyűlt össze szorgos kezek munkája nyomán:

4 rajzos: Bóbis Zsolt (Pilis); Donáth Ferkó (Ózd); 
Németh Nikolett (Pilis); Papp Edit (Kisbabot);

3 rajzos: Bence Zsófi (Budapest); Kolba Gábor 
(Budapest);

2 rajzos: Balogh Melinda (Budapest); Nádor 
Zsombor (Nagykovácsi); Nemes Ildikó (Budapest); 
Varga Gyula (Sepsiszentgyörgy);

1 rajzos: Antal Adrienn (Pilis); Kürtös Veronika 
(Budapest); Misják Petra (Budakalász); Mukk Szilvia

(Budapest); Nagy Mónika (Budapest); Povilaitis Ka
talin (Budapest); Szeverényi Noémi (Kelenföld).

Sok rajzon szerepelt a készítő neve és címe mellett, 
hogy a Deák téri evangélikus gimnázium tanulója. Pá
lyázatunkra ez alkalommal az országhatáron túlról, a 
romániai Sepsiszentgyörgyről is érkezett rajz. Ennek 
is nagyon örültem!

Azt ígértem, hogy a beküldött rajzok száma mellett 
a képek szépsége is elbírálás alá kerül. Nos, elmond
ható, hogy csupa szép alkotás érkezett. Neíjéz közü
lük egyet kiemelni. Mégis meg kell tegyem. így a rajz
pályázat első helyét Misják Petra érte el, a 148. zsol
tárról készített képpel. Sajnos, az ő rajzát nyomda- 
technikai okokból nem tudjuk bemutatni. Mind- 
annyiótoknak gratulálok!

JÁTÉKTÁR
A játékosok egy kisebb asztalt ülnek szorosan körül, * 
tenyerüket az asztalra fektetve. Egy közülük, a „ha
lász”, felállva, egyik tenyerével néhány arasznyival a 
kezek fölött körözve a következő mondókát mondja: 
„Hiába a halászgatás, ha egész nap nincsen kapás”. A 
„kapás” szó kimondásával egy időben lecsap egy kéz
re. Ebben a pillanatban mindenki megpróbálja men
teni, elrántani a saját kezét. Ha a csapás talál, az elta
lált résztvevő lesz a halász. Ha nem, az eddigi játékos 
kezdi újra a mondókát és a halászatot.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

„ Vezet a kereszthez út!”
K épzettársítás a „Hogyan vezessek vasárnapi iskolát' 

m ásodik kiadása kézbevételekor

Valamiről valami eszembe jut. Ez a képzettársítás, az 
asszociáció lényege. Valamiről olykor sok minden ju t 
eszembe. Ez történt velem, amikor kézbe vettem E m a 
n u e l  J u n g  svájci lelkész T eku s  Ot tó  által ma
gyarra fordított kitűnő könyvét, annak most második ki
adását: „Hogyan vezessek vasárnapi iskolát?”

Mindenekelőtt eszembe jutott a soproni Teológus Ott
hon egykori igazgatója, D e á k  J á n o s  professzor. Ked
ves éneke volt egy -  állítólag finn eredetű -  több verssza
kos ének Refrénje strófáról strófára így hangzott: „Ve
z e t a k e r e s z t h e z  ú t !  ”A  teológusok las énekkara 
énekelte K e n d e h  György  harmadéves társunk ve
zényletével. Deák professzor vezetésével bejártuk 1934 
böjtjén a főváros és környéke több gyülekezetét. A  pro
fesszorprédikált, m i beszámolóval, versmondással és fő 
leg énekkari számokkal szolgáltunk A  „sláger" ez volt: 
„Vezet  a k e r e s z t h e z  ú t ! ” Mindez azért jutott 
eszembe, mert a könyv kézbevételekor címlapján ismét 
szemembe tűnt B ö r ö c z k y  V i l m o s  linómetszete. 
Dombtetőre kanyargó, mind jobban elkeskenyedő út. A z 
út elején egy felnőtt három kisgyermeket vezet kézenfog
va felfelé. Fent, a dombtetőn, sugárzó kereszt. Tulajdon
képpen ez a vasárnapi iskola, vagy ahogyan ma nevez
z ü k  a gyermekbibliakör. Csak a vasárnapi iskola? Mi
közben nézem a képet, fülembe cseng az ének „Vezet  
a k e r e s z t h e z  ú t ! ” Deák professzor nem volt a leg
szerencsésebb pedagógus, mégis meg tudott győzni ben
nünket afelől, hogy végső soron ez lesz feladatunk -  
mondjuk el kicsinyeknek és nagyoknak „Vezet  a k e 
r e s z t h e z  ú t ! ”

Deák professzorról G y e n e s d i á s r a  kapcsoltak át 
gondolataim. A z általa megálmodott K a p e r - 
n a u m r a ,  számtalan konferencia táborhelyére. A  
80-120 résztvevővel megrendezett vasárnapi iskolai ve
zetők tanfolyamára. Csupa fiatal. Milyen nagy segítséget 
jelentett akkor számunkra Jung könyve! Megtanultuk 
miként lehet bibliai történetet szépen, érdekesen, hűsége
sen úgy elmondani, hogy közben az is, aki elmondja, és 
azok is, akik hallgatják megvigasztalódnak felbátorod

nak mert -  ha eltérő módon is -  mindegyik bibliai tör
ténet arról győz meg hogy „Vezet  a k e r e s z t h e z  
ú t ! ”

A z út néha nagyon elkeskenyedik Tövis vérzi lábun
kat. A  célt is felhő takarja szemünk elől. Akkor is: „ Ve - 
z e t a k e r e s z t h e z  ú t ! ”A  „Vasárnapi iskolai veze
tők lapját” az állami hatóságok 1950-ben beszüntették 
Néhány év múlva a tanfolyamoknak és a S á t o r i  T i l 
da által végzett flanellográfos gyermek-evangelizációk- 
nak is „befellegzett”. A  vasárnapi iskola útját ekkor sok
szorosított körlevél egyengette. Óravázlatokat közölt a 
vezetők számára. A  Déli Egyházkerület püspöki hivata
lában állították elő. D e zsé ry  L á s z l ó  püspök tartot
ta védelmére széles vállát. A  gépelés, sokszorosítás, pos
tázás szolgálatát mindig örömmel, serényen és önkénte
sen a hivatal alkalmazottjaként F or ray n é , E r z s i k é  
végezte. Végezte 1956 őszéig. Könnyezett, amikor elhagy
ta munkahelyét. Bizony keskeny az az út és szoros az a 
kapu...

Azokban a nehéz években is, amelyek 1956-hoz vezet
tek, érvényben volt: „ V ezet a k e r e s z t h e z  ú t !"Ve-  
zet, mert noha az állami hatóságok gyakran „keresztbe 
tettek” és a mi reménységünk is megfakult -  Isten nem  
süketült meg. Meghallgatta imádságunkat. Nem némult 
meg. Hallhattuk szavát. Nem bénult meg. Talpra állított, 
ha elestünk (amint ezt találóan mondta valaki azokról 
az időkről).

Halottak napja körül járunk, mire soraim megjelen
nek. Egy hete az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, 
az örök élet vasárnapja volt. A  temetőben se szabad 
felednünk, hogy Isten egyszer mindnyájunkat „talpra 
állít”. Ott is érvényes: „Vezet  a k e r e s z t h e z  ú t ! ”. 
Azért jutott eszembe Jung könyve kapcsán ez is, mert 
ebben az évben, 69 éves korában, március 14-én 
F or ray L á z á r n é  sz. P r i k l e r  E r z s é b e t  is kiköl
tözött a temetőbe. Április 8-án temették Csömörön. 
Nem sokkal halála előtt még meglátogattam a kórház
ban. Egy régi emlékét bízta rám. A z egyházi iskolák ál
lamosításakor történt. Ő gépelte le azt a levelet, amely

A M essias-varas (1)
Ha a Messiás-várásunk alapjait keressük, akkor 

három alapvető szempontból kell végigtekintenünk az 
ádventi időszak tartalmán. A z első három vasárnapon 
járjuk végig ezeket az utakat együtt. Igyekszünk kérdé
sekkel is segítséget nyújtani az ifjúsági csoportoknak, ha 
beszélni akarnak érről. Első alkalommal az ősi zsidó 
hagyományról kell néhány szót ejtenünk, hiszen a Mes
siásfogalom megalkotásában alapvető a jelentőségük. 
Ádvent második vasárnapján a személyes Messiás-vára
kozásunkat vennénk nagyító alá, míg a harmadik vasár
napon azt vizsgálnánk meg m i is történt Karácsonykor 
valójában.

A sok szenvedés által meggyötört Izraelben lassan 
megformálódott a nagy gondolat, ami mint az éltető 
levegő, csodás reményekkel töltötte el a legegysze
rűbb zsidó ember szivét is. Ha valóban Izrael a válasz
tott nép, Isten egy napon igazságot fog neki szolgál
tatni, eljön egyszer a nap, amikor Izrael, dicsősége 
teljességében jelenik majd meg a nemzetek színe 
előtt.

Bizonyos, hogy nem egy átgondolt tartalmú eszmé
vel állunk szemben, inkább csak valami hatalmas elő
érzet volt ez. A  prófétai tradícióból nőtt ki, de logikus 
meghatározását senki sem kívánta.

Sokan, sokféleképpen, de minden esetben nagyon 
sokáig várták Izrael ilyenforma „megváltását”. Egye
sek az idegen uralom elleni felkelésre vártak, egy 
újabb makkabeusi háborúra, ami ezúttal végleges 
győzelmet tud hozni. Mások úgy gondolták, a diadal 
csak a végső órában fog bekövetkezni, amikor a Sere
gek Ura eljön, hogy kérlelhetetlen szigorral megítélje 
a népeket. Mindenesetre sokan várták a mennyei Iz
rael megvalósulását már itt a földön.

Ezt a transzcendens jelenséget egyre inkább össze
függésbe hozták egy csodálatos lény eljövetelével, 
akit az „Úr felkentjének” neveztek, arámul Missiah- 
nak, Messiásnak, görögül Christos-nak. Erről a várva 
várt személyről nem sokat tudtak. Megnevezése ho
mályos volt, és egymásnak ellentmondó remények 
kapcsolódtak hozzá. Az Ószövetségben harmincszor 
fordul elő a Messiás szó, hol egy királyra, hol egy pap
ra vagy pátriárkára vonatkozik, egy helyen még Nagy 
Círuszra is. A  ma neki tulajdonított értelemben csu
pán egyetlen alkalommal fordul elő, Dániel próféta 
egy versében (Dán 9,25). Hogy milyen lesz, és hogy 
fog eljönni, senki sem tudta, de abban bizonyos volt 
mindenki, hogy végül eljön. Keresztelő János első 
kérdése is ez: Te vágy a Messiás, igén vágy’ nem?.'!.

(A Messiás megjelenésére való hosszú várakozás 
olykor ironikus hangon is megszólalt. Egy farizeus ke
serűen írt így: „Ha éppen ültetsz, és abban a pillanat
ban jelentik neked a Messiás megérkezését, fejezd 
csak be az ültetést; lesz még elég időd, hogy elé men
jél!” A korabeli zsidó zsargonban használt mondás: 
„Illés visszatéréséig...”, annyit jelentett, mintha „so
hanapjára” ígértünk volna valamit.)

A  zsidó szent szövegek alapján feltétlenül egy dicső 
hadvezérnek a képe jelenik meg előttünk, aki győze
lemre vezeti népét, vagy egy fényes király, aki ki
árasztja dicsőségét egész Izraelre. Uralmát gyakran a 
békés jólét színeivel festették le, de az is előfordult, 
hogy a Messiás egyfajta Attilaként jelenik meg, aki 
„vasvesszővel veri” a nemzeteket, s összetöri őket, 
„mint cserépedényt”, lesújt fenyegető jobbjával, s

ben egyházunk „önként” felajánlotta Fasori és Deák té
ri gimnáziumát. A  két épületet ugyan sikerült továbbra is 
egyházi tulajdonban tartani. Dezséry László püspök 
mégis sírt a levél aláírásakor. „ E r z s ik é ,  n e k e m  az  
e g y h á z  e z t  s o h a  n e m  f o g j a  m e g b o c s á t a 
n i ”-  mondotta. -  A z egyház X. Leó pápa korában ér
tett a bűnbocsátó (búcsú) cédulák árusításához és a ki
közösítéshez. Ősz pünkösdje, október 31-e, arra figyel
meztet, hogy a „világ minden ördöge” se tartóztathatta 
fe l a reformációt. Maga Isten jön segítségünkre, hogy 
semmiképpen se feledjük: „Vezet  a k e r e s z t h e z  
ú t ! ”

Különös asszociációk A z idők múlása is hozzásegí
tett. Alig múltam 30 éves, amikor kiadásra javasoltam  
és segítettem Jung könyvét. Már átléptem a 80 küszöbét, 
am ikoraz O r d a s s  L a j o s  B a r á t i  K ö r  k i a d á 
s á b a n  kezembe vehettem az új kiadást.

Benczúr László

Légüres tér
Nemes László könyve

Kalandos életet mesél el Légüres tér című regényében Ne
mes László. Szilveszterkor kezdődik a történet, 1941-ben 
(bár emlékezéssel réges régi szilveszterekre), Rakkában, az 
Éufrátesz-parti szú városkában, és szilveszterkor fejeződik 
be, 1994-ben, egy budapesti kislakásban, a hetedik kerület
ben. Valójában mintegy századunk krónikája ez a könyv, 
Magyarországé, Európáé, az egész világé, szétesett vagy 
szétszóródott értelmiségieké, régmúltat visszaálmodóké és 
jövőről ábrándozóké. Benne a főszereplő és az úó  kalandos 
élete, ötven-hatvan-nyolcvan esztendő, vagy a hamarosan 
véget érő század, netán két -  vagy több? -  évezred háttere 
előtt.

„Ez a regény -  regény” -  kezdi könyvét az úó egy rövid kis 
előszófélében. Csakugyan: ez Lőrincz Tamás életregénye, 
akinek hetvenedik születésnapja küszöbén, ünnepi interjú 
készítése közben azt javasolja egy fiatal újságúó, írja meg 
önéletrajzát, kalandos életét. Elgondolkodva kérdezi 
Lőrincz Thmás és vele együtt Nemes László: „Önéletrajz? 
Életrajzi regény?” Elment, szinte elmenekült ez a regénybe
li úó  Budapestről, a nácizmussal szomszéddá váló Magyar- 
országról, bejárta a világot, Afrikát, Izraelt -  vagyis a Szent
földet - , Olaszországot, jelentkezett a brit hadseregbe, haza
látogatott, később hazajött, belesodródott a munkásmozga-

„népek hullanak el előtte”, hegyes nyílvesszői az el-1, 
lenség szívébe találnak! (2., 20. és 45. zsoltár).

Mindezek ellenére fellelhető a valódi Krisztus le-j j 
írása is a Szentírásban: aki mint az emberiség engesz-1J 
telő áldozatának képmása, maga a meggyötört ártat- J  
lanság, az alázatos Messiás, alakja a Megváltóévá vá- j l 

lik, aki szenvedését és halálát ajánlja fel a világ üdvös- j 
ségéért. Ézsaiás 53. fejezete teljes részletességgel számol I 
be a Golgota-hegyen szenvedő Jézusról. Vajon nem ért- ( j 
jük-e meg a zsidó népet, amikor a dicső király eljőve- j 
telébe vetett reménységet választották inkább. így ! 
Ézsaiás jövendölése feledésbe merült, s csak a kereszt j 
eseménye után tűnt fel ismét, mint a történtek döntő I 
érvényű magyarázata.

(Henri Daniel-Rops: Jézus és kora című könyve alapján) ( 

*

1. M it tudunk a Messiás-várásról? (Számtalan legen- j 
da szól még ebben a témakörben.)

2. Vizsgáljuk meg alaposan Ézsaiás 53. fejezetét és az
azt megelőző sorokat. Figyeljünk a párhuzamokra, ha-1 
sonlítsuk össze a szinoptikus- és a János evangélium- ] 
beli szenvedéstörténetekkel! I

3. Nézzétek meg alaposan Dániel könyvében a)
9,24-27. verseket. Vajon mikor jön el Krisztus? Ki tu d j 
ju k  számolni. Nem a fogság végére utal itt Dániel, olvaSi 
sótok alaposan! I

l

A NEMZEDÉKEK 
EGYÜTTÉLÉSÉNEK J 
10 PARANCSOLATA j

1. Ne képviselj merev álláspontot.
Az ember szempontjai az életkora által is 
meghatározottak.

2. Ne csinálj magadnak torzképet, mert éj- i 
szaka múltán ellenségképpé változhat.

3. Ne használd Isten nevét feddő- vagy kény
szerítő eszközként

4. Gyakorolj nyugalmat és önkritikus maga- I
tartást, hogy te magad és azok akik tőled 
függnek, vagy akiktől te, szabad és érett J 
emberekké válhassanak. j

5. Értékeld a másik nemzedék súlyát, amint s 
az megilleti, hogy te és a többiek helyet 
kapjatok Isten kegyelmének napja alatt.

6. Ne erőlködj a másikkal szemben bibliai 1 
Vágy ideologisztikus jelszavakkal.

7. Ne hagyd magad a másik nem társaságá
ban egyoldalúan az élvezetvágytól mégha- ,sj 
tározni. A kudarc, terveid meghiúsulása, | 
éretté válásodhoz erjesztő hatású. t

8. Ne fáradj csupán birtokolható értékekért -  
mások kárára -  mintha azzal már életérté
keidet megnyerted volna.

9. Ne tedd a másik nemzedéket bűnbakká az
zal, hogy magadat olcsón felmented és sa- “ 
ját felelősséged elnyomod.

10. Ne hagyd rúagad a fogyasztó-idióták közé e- 
sorolni, aki embertársait és felebarátait el- 
dobott árucikké zülleszti.

Kurt Flückiger nyomán i 
fordította Szebik Imre !

lomba, majd eszmélkedni kezdett és független, bár talán csa-1 
lódott, visszavonult, s ilyen értelemben magányos emberré! 
tett. r

Regénye nem önéletrajz, mondja a könyvborító, de ner!1 
téphető el a szerző, az úó ugyancsak kalandos életétől. A fq 
szereplő egyidős Nemes Lászlóval, aki maga is a brit hadstj 
reg katonája volt, bejárta -  végigharcolta -  Afrikát, PA 
tesztinát, Szíriát, Ólaszországot, s ötévi közkatonaság u t »  
hazatért, író és újságíró tett, sokat utazott és a látottakról-ál 
éltekről számos könyvet írt, gyakran együtt feleségével, / ^  
hér Klárával, a többi között nagysikerű vígjátékok szerzője» 
vei. Tálán ez a színi szereplés rokonítja őt a regénybeli felf™ 
séggel, Egervári Kati színésznővel.

Magabiztos reménykedésektől és elhatározásoktól vezet v 
regény főszereplőjének életútja -  kalandos élete -  a helyke’" , 
reső, helyét nem lelő,, menekülni és elbújni vágyó, tisztuló 
vagy máris tiszta? -  feloldódásig, a máig, amikor újabb kér-! 
dések és kételyek ölelik át, töltik meg -  vagy üresítik ki? -  aa 
embert. Mérlegre tesszük az életünket, a gondolatainkat és 
cselekedeteinket, és hiányok, mulasztások ötlenek elénk, 
markolnak belénk, és a fölismerés, hogy hányféle -  sokféle'
-  világ vesz körül bennünket, olykor fölemel, olykor elejt* 
máskor föllélegeztet vagy éppenséggel fojtogat.

Légüres tér vesz körül bennünket, ezt kell néha fölismer, 
nünk, s úgy éreznünk: megfulladunk. Érzékelteti regényé 
ben Nemes László, hogy aki sohasem forog álmatlanul ágyé 
ban, aki sohasem álmodik riasztó emlékekkel vagy félelmek 
kel, aki sohasem fulladozik légüres térben, az az étet mérlc 
gén könnyűnek találtatik, s habár „könnyű” az élete s nem 
igen mondható kalandosnak, erkölcsi súlyát tekintve súlyta-j 
lan marad és értéktelen. Nemcsak aiőszereplő könyvesből) 
cán áll egymás mellett, egymás közelében Tolsztoj, Shakes ’ 
peare, Jókai, Jung, Mann, Molnár Ferenc 1 és a Gulags 
Auschwitz, Kolima.

Meg az a régi, fekete bőrkötéses könyv, amelyet a re
génymondó elővesz az utolsó oldalon, és beleolvas: Ne ölj...< 
Ne lopj... Ne kívánd meg..., és: A jövevényen ne hatal 
maskodjál... Jövevények voltunk és vagyunk, akár tudomá, 
sül vesszük ezt, akár nem. Bizonyára sok életút hasonlít ahj 
hoz, amilyent e regényben ábrázol Nemes László, vagy ame-j 
lyet maga is végigjárt; másoké többé vagy kevésbé eltér ettőlJ 
többé vagy kevésbé hasonlít rá. Néha magunk is mondhat
nánk: .....menekülni, elbújni szerettem volna a világ elől, és
ugyanaíckor megtalálni a világot, megnyugodni, feloldódni 
benne”. Kérdezhetnénk: hányféle a világ? És légszomjas aj 
vüág, légszomjas benne az életünk. „Ez hát a sorsunk: szem-] 
benállni és / semmi egyéb és mindig szembenállni” -  idézi 
Nemes László Rilkét a könyv első verzóján. Igen: légszomj 
ha fojt, levegőt kell venni: tiszta levegőt. Igazit.

Zay László

it c

Donáth Ferkó rajza
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A ZSINAT TIZENKILENCEDIK ÜLÉSSZAKA: NOVEMBER 3 -4 .

EZ TÖRTÉNT A TIZENKILENCEDIK ÜLÉSSZAKON
Üjabb törvény: „Törvény az egyház jogalko tásáró l”

Rendkívüli ülésszakot tartott zsinatunk november 3-4-én, a megszokott helyen, a Fasori Gimnázium dísztermé
ben. A z ülés mindvégig határozatképes volt. Úgy látszik, a vasárnap nélküli ülésszak eredményesebb, m int a három
napos, amikor lelkészeknek megoldatlan a helyettesítése.

Dr. Gyapay Gábor ny. gimnáziumi igazgató, zsinati tag tartotta a megnyitó áhítatot. Teljes szövegét közöljük. A  
két nap folyamán összesen tíz ülést tartottak, melyeken a következő tárgyak szerepeltek: „Törvény az egyház jogal
kotásáról” -  ezt részletes vitában a zsinat elfogadta. A  törvény teljes szövegét az alábbiakban közöljük Ez a törvény 
a zsinat korábbi döntése értelmében most került sorra és tulajdonképpen a zsinat megalkotásáról és működéséről 
rendelkezik.

A  többi ülésen a zsinati bizottságok működéséről és a törvénykönyv végleges összeszerkesztéséről adott beszámo
lót dr. K o c z o r  M i k l ó s  zsinati gazda, majd előzetes vita folyt két készülő törvénytervezetről: A  gazdasági-sá- 
fársági törvény és az Egyházi műemlékekről szóló tervezetről. A  gazdasági-sáfársági törvény előadója dr. H o r 

vá t h  J ó z s e f  zsinati tagvolt. A  műemlékekről szóló törvény előadója B e n c z ú r  L á s z l ó  zsinati tag volt. Rész
letes vitára volt kijelölve iyAz egyház kapcsolatairól” szóló törvénytervezet is, dr. Koczor Miklós előteijesztésében. A zsi
nat a törvény egyes részeit szükségtelennek tartva, kiegészítésre visszaadta kidolgozásra. Erről is olvashatunk mai szá
munkban. Ügyancsak előzetes vitára került -  immár folytatólagosan - a Magyarországi Evangélikus Egyház területi 
beosztásáról szóló tervezet, Z á s z k a l i c z k y  P é t e r  előadásában. Erről az előadó tollából közlünk ismertető írást.

A z üléseken dr. Reuss András, Szebik Imre és Koczor Zoltán elnökölt.
A  legközelebbi 20. ülésszak 1996. január 12-13-14-én lesz a korábbi elhatározás szerint. A  jövő évben még kö

vetkező időpontokban ülésezik a zsinat:
21. ülésszak: február 23-24.
22. ülésszak: június 28-29-30.
23. ülésszak: október 11-12-13.

Megnyitó áhítat
M k 5, 3 5 -4 2

Dr. Gyapay Gábor

|  Négyéves elmúltam, de azt hi
szem, még nem voltam ötéves, ami
kor kis kölyökként hallottam a fel
nőttek beszédét, hogy a háborúban a 
repülőgépek bombákat szórnák s et
től az emberek elpusztulnak. Na
gyon mélyen átéltem ezt, úgyhogy el
fogott a félelem, s egy szorongásos 
gyerek voltam abban az időben, te
hát 4 és 5 éves korom körül. Szeren
csére szüleim elvittek akkor Piliscsa- 
bára Béthelbe, a vasárnapi iskolába, 
ahol valahogy Etel testvérnek -  aki
nek az emlékét azóta is nagyon nagy 
szeretettel ápolom -  a fülébe jutott 
az, hogy ez a kisfiú fél. És egyszer 
szépen elővett és elmondta, hogy a 
Bibliában van egy ilyen üzenet, hogy 
ne félj, csak higgy! Sőt, kezembe 
nyomott egy kis keresztet, amin ez az 
ige volt, hogy ne félj, csak higgy! Azt 
kell mondanom, hogy ez az ige akkor 
csodát tett. Megszűntem félni, és va
lami nagyon jóleső nyugalom lett raj
tam úrrá, és akármilyen furcsán 
hangzik, ne tessék dicsekvésnek ven- 

' ni, ez a nyugalom mai napig is meg
van rajtam. Ne félj, csak higgy! 
Olyan bizalmat jelentett számomra 
az akkor még tulajdonképpen nehe
zen felfogható Isten, hogy ez a biza
lom nagyon tartósnak mutatkozott. 
Az élet legkülönbözőbb megpróbál
tatásai között ez az ige támaszt jelen
tett, ma is velem van mindenütt. Tás- 

. kámban őrzöm és viszem magam
mal.

Ha most arra gondolunk, hogy mi 
most hogy élünk, akkor azt kell mon
dani, hogy mi félelmek között élünk. 
A legkülönbözőbb félelmek fenye
getnek bennünket, és a szorongás 

’ veszélye fenyeget. Legelőször is félt
jük és félünk egyházunk miatt. Hi- 

'■ szén az elmúlt időszakban a nyájból 
nagyon sokan elszéledtek, ezeket 
visszaszerezni nem könnyű feladat. 
Hiszen az egyházunk helyzete meg
lehetősen nehéz mindenféle szem
pontból, és óriási feladat és felelős
ség hárul reánk és most különösen 
erre az együttesre, zsinatra, amely
nek egyik feladata, hogy a nyáj 
összegyűjtésének, rendbehozatalá
nak a feltételeit megteremtsük. Nyil
vánvaló, volt egy olyan elképzelé
sünk, hogy politikai változással a 
dolgok egyszerre megváltoznak. Az 
elmúlt évek bebizonyították, hogy ez 
nem ilyen egyszerű, hogy a nyájnak 
az összegyűjtése hosszadalmas, szí
vós, nehéz munka. Mit jelent ez? Azt 
jelenti, hogy el kell jutnunk oda, 
hogy egyházunk tagjai valóban egy
házunk tagjai legyenek. Hogy az ne 
csak külsőség legyen, ne csak a for
maságok betartása, hanem hogy az a

csodálatos élmény, amit egy úrvacso
ra jelent, amikor az ember átéli a 
bűnbánat, a bűnbocsánat óriási je
lentőségű embert megrázó élmé
nyét, hogy ez az élmény általánossá 
váljon egyházunk tagjaiban. Nehéz 
feladat, szívós feladat, de vállalnunk 
kell ezt.

A nehézséget növeli az, hogy vala
mikor az egész társadalom lényegé
ben a keresztény értékrendekhez 
igazodott. Ma ez nem áll fenn. Nem 
áll fenn nálunk, de sajnos nem áll 
fenn az egész vüágban. Ha az ember 
nyugaton utazik, akkor azt tapasztal
ja, hogy egyre többen kilépnek az 
egyházból, és életüket Istentől füg
getlenül próbálják berendezni. Ez a 
szekularizációs gondolkodás világje
lenség. A világi történészek azt 
mondták, hogy ez természetes dolog: 
a klerikus gondolkodást a laikus 
gondolkodás váltja föl, s ez az embe
reket felszabadítja és boldoggá teszi. 
Ha belegondolunk ebbe, ez az utolsó 
két ígéret teljesen hamis. Ez a szeku
larizáció az embereket nem szaba
dítja föl, az embereket nem teszi bol
doggá, sőt egyre nehezebb az életük, 
egyre boldogtalanabbak lesznek és 
nem tudják, hogy miért.

Ilyen körülmények között az egy
háznak ismét feladata, hogy az em
bereket visszavezesse Istenhez. Ha a 
történelemben visszagondolunk, ak
kor ez nem új jelenség. Ha a mai vi
szonyokat, mondjuk a reneszánsz
kor viszonyaival összehasonlítjuk, 
akkor azt kell mondani, hogy még 
nem is panaszkodhatunk. A rene
szánszban még cifrább dolgok for
dultak elő az akkori urbanizáció ha
tására. De jött a reformáció és a re
formáció nemcsak az evangélikus 
egyházat teremtette meg, hanem a 
katolikus egyháznak a megújulását 
és az egész európai lelkiélet megúju
lását jelentette. Én úgy hiszem, itt az 
ideje annak, hogy egy újabb refor
máció induljon. Természetes, akkor 
egy személyhez voltak kötve a fel
adatok. A mai társadalmi viszonyok 
között nem egyes személyekhez, ha
nem szervezetekhez, az egyházhoz 
van kötve. Meg vagyok arról győződ
ve, hogy a jövőben az egyhazaknak 
óriási feladatuk lesz az európai és a 
világ emberiségének a megújításá
ban, az Istenhez való visszavezetésé
ben. Gondoljuk el: ez a fogalom, 
hogy bűn, egyre nagyobb tömegek 
számára ismeretlen. Ez a magyará
zata annak, hogy a bűnöket gátlásta
lanul elkövetik, hiszen nem tudják, 
hogy ez bűn.

Ezek azok a félelmek, amik ben
nünket érintenek. És most fordul
junk ismét az igéhez, amelyik azt 
mondja: ne félj, csak higgy! Én azt 
hiszem, hogy ennek a mi közössé
günknek, amely most már 4 éve 
együtt dolgozik, ezt a gondolatot na
gyon komolyan kell venni. Meg kell

fyőződve lennünk arról, hogy ne- 
ünk hivatásunk van: az a hivatá
sunk, hogy saját egyházunkat újjá
szervezzük, újjáépítsük és az embe

reket eljuttassuk a lelki élmény leg
magasabb fokához, az Istenhez és 
ugyanakkor az a kötelességünk, hogy 
az egyházon kívüli embereket is 
megpróbáljuk visszavezetni Isten
hez. Én azt hiszem, hogy ehhez a 
munkához ez a jézusi parancs, hogy 
ne félj, csak higgy! -  nekünk is segít
séget fog adni. Amen.

Dr. Gyapay Gábor

TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ JOGALKOTÁSÁRÓL
I. Fejezet

AZ EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK
1.1. A Magyarországi Evangélikus Egyház kötelező jogi előírásait tör

vények és szabályrendeletek állapítják meg.

1.2. Törvények rendelkeznek a Magyarországi Evangélikus Egyház 
életének, szervezetének, intézményei működésének alapelveiről, vala
mint minden egységesen szabályozandó alapvető kérdésről. így többek 
között törvényt kell alkotni az egyház szolgálatáról, szervezetéről, gaz
dálkodásáról, bíráskodásáról, a jogalkotásról, az egyházi közoktatásá
ról, a szolgálatra való felkészítésről, az egyház kapcsolatairól. A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház törvényeit a zsinat alkotja és ‘lépteti ha
tályba.

13 . Minden egységesen szabályozandó kérdésről a törvényi alapel
veknek megfelelő részletesebb szabályozást országos szabályrendeletek 
tartalmazzák. Minden a törvényben erre jogosított egyházkormányzati 
szerv joga a saját hatáskörében szabályrendeleteket alkotni. Csak olyan 
szabályrendeletek léptethetők életbe, melyek összhangban vannak a 
Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeivel és a felsőbb egyházkor
mányzati szintek szabályrendeleteivel.

1.4. Törvényességi szempontból az egyházközségek szabályrendeleteit 
az illetékes egyházmegye közgyűlése, az egyházmegyék szabályrendelete
it az illetékes egyházkerület közgyűlése, az egyházkerületek szabályren
deleteit az országos közgyűlés, az országos szabályrendeleteket a zsinat 
felügyeli.

n .  Fejezet

A ZSINAT
L  CÍM: ÁLTALÁNOS R EN D ELK EZÉSEK

2.1.1. A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényhozó és a 
jogszabályok összhangját felügyelő szerve. A zsinat a jogszabályok össz
hangját felügyelő jogát az országos ügyész által felteijesztett jogszabá
lyok esetében gyakorolja.

2 .12. A zsinat feladata, hogy:
a) megállapítsa, melyek a Magyarországi Evangélikus Egyház 

hitvallási iratai,
b) törvényeket alkosson,
c) módosítsa, kiegészítse, illetve hatályon kívül helyezze a 

hatályos jogszabályokat,
d) felülvizsgáfja a törvényességi szempontok alapján az or

szágos egyházkormányzati szint által hozott szabályrendelete
ket,

e) érvénytelenítse az egyházi törvényekkel ellentétes jogszabá
lyokat,

f) szükség esetén felhívja az illetékes országos egyházkor
mányzati szervet a hiányzó szabályrendeletek megalkotására, 
valamint,

g) határozzon az országos ügyész előteijesztése alapján törvé
nyességi és alkotmányossági kérdésekben,

h) ügyeljen az egyházi törvények teljességére.

2.1.3. A zsinat a munkáját hatéves ciklusokban végzi. Plenáris üléseit 
szükség szerint hívja össze.

H . CÍM: A ZSINAT TAGJAIRA VONATKOZÓ  
R E N D ELK EZÉSEK

2.2.1. A zsinatnak hivatalbóli és választott tagjai vannak.

2.2.2. A zsinat tagjai szavazati joggal:
(1) hivatalból: az országos egyházi elnökség, az egyházkerüle

tek elnöksége, valamint az országos ügyész;
(2) választás alapján:

a) az egyházmegyék küldöttei, éspedig minden egyház
megyéből lelkészi és nemlelkészi küldöttek az egyházme
gyék lelkészi álláshelyeinek száma szerint meghatá
rozva,

b) az egyházkerületek küldöttei, éspedig minden egy
házkerületből két lelkészi és két nemlelkészi küldött,

c) az országos egyház küldöttei, éspedig két lelkészi és 
két nemlelkészi küldött,

d) a Teológiai Akadémia -  Hittudományi Egyetem két 
tanára,

e) az evangélikus közoktatási intézmények négy küldötte.
(3) A zsinat tanácskozási jogú tagjai
hivatalból:

f) az országos egyházi titkár, vagy az őt helyettesítő jogi 
végzettségű országos irodai tisztviselő,
meghívás alapján:

g) szakértők.

2.23. Az egyházmegye zsinati képviselőit az egyházmegye közgyűlése, 
az egyházkerület zsinati képviselőit az egyházkerület közgyűlése, az or
szágos egyház zsinati képviselőit az országos egyház közgyűlése, a Teo
lógiai Akadémia -  Hittudományi Egyetem zsinati képviselőjét az Egye
temi Tanács választja. A közoktatási intézmények küldöttét az intézmé
nyek főállású evangélikus pedagógusai közvetlen szavazással választják.

2.2.4. A zsinati tagságra csak feddhetetlen életű, konfirmált egyház- 
községi tag választható, aki az egyházközségi tagság feltételeinek leg
alább öt éve megfelelt.

2.2.5. A zsinati tagot a küldő szerv hat évre választja. A választás al
kalmával zsinati tagonként két póttagot is választani kell. A hivatalbóli 
tag póttagja a tisztsége szerinti helyettese.

2.2.6. A választott zsinati tag és póttagok számára a választó egyház
kormányzati szerv elnöksége és jegyzője által aláírt megbízólevelet kell 
kiállítani. Tagok és póttagok hiányában a küldő szervek a megüresedett 
helyekre újakat választanak, az időközi választás érvényessége azonban 
csak a zsinat megbízatásának idejére szól. A zsinati tagok újraválaszt
hatók.

2.2.7. (1) A zsinati tagság megszűnik
a) a zsinati tag halálával,
b) lemondással, melyet a zsinati tag írásban a zsinat el

nökségének valamint a küldő szervnek egyidejűleg beje
lent,

c) a küldő szerv által történő visszahívással,
d) ha megszűnik a zsinati tag azon minősége, mely a 

tagság feltétele volt,
e) jogerőre emelkedett bírói ítélet alapján.

(2) Azt a zsinati tagot, aki a zsinat három ülésszakáról ki
mentés nélkül elmarad, tagságáról lemondottnak kell tekinteni.

2.2.8. A zsinati póttag a zsinati tag akadályoztatása esetén egy-egy 
ülésnapra, a zsinati tagság megszűnése esetén az új választásig helyet
tesíti. A zsinati póttagok a zsinati tagok helyettesítésekor azok minden 
jogát gyakorolhatják. A zsinati póttagokat a helyettesítésre a zsinati iro
da kéri fel.

H l. CÍM: A ZSINAT SZERVEZETE

23.1. A zsinat elnöksége
(1) A zsinat elnöksége a zsinat tagjai által a zsinat választott 

tagjai közül megválasztott egy-egy lelkészi és nemlelkészi elnök
ből, egy-egy lelkészi és nemlelkészi alelnökből, az országos 
ügyészből és a szakbizottságok elnökeiből áll. Az elnökség az 
üléseit szükség szerint tartja.

(2) A zsinat elnökségének feladata
a) a zsinat munkájának összehangolása, időbeli üteme

zése,
b) a zsinati ülésszakok összehívása.
(Folytatás a Zsinati'Híradó 2. oldalán)

49. számának zsinati melléklete



Zsinati Híradó 1995. d e c e m b e r  3.

TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ JOGALKOTÁSÁRÓL Törvény a törvényalkotásról
(Folytatás a Zsinati Híradó 1. oldaláról)

(3) A lelkészi és nemlelkészi elnökök és alelnökök feladata
a) az elnökségi ülések összehívása és levezetése,
b) a zsinati ülések megnyitása, levezetése és bezárása,
c) a zsinat nevében történő nyilatkozatok megtétele a 

zsinat döntései szerint

23.2. A zsinat jegyzői
(1) A zsinat jegyzői kara a zsinat tagjai által megválasztott 

három-három lelkészi és nemlelkészi jegyzőből áll.
(2) A zsinat jegyzői karának feladata:

a) az ülést vezető elnök munkájának segítése,
b) a zsinati ülések során a szavazások lebonyolítása,
c) a zsinati események ügyrend szerinti dokumentálása.

2 3 3 . A zsinati iroda, a zsinati gazda
(1) A zsinati iroda a zsinathoz intézett beadványok címzettje.
(2) A zsinati gazda és helyettese a zsinat tagjai által megvá

lasztott zsinati tag.
(3) A zsinati gazda feladata, hogy:

a) gondoskodjék a zsinat tárgyi feltételeiről,
b) szervezze a zsinat működéséhez szükséges ügyviteli 

munkát, a beadványok alapján kezdeményezze az elnök
ségi ülés összehívását,

c) számon tartsa a zsinati ülések határozatképességét,
d) irányítsa a zsinati irodát.

(4) A zsinati gazda és helyettese megbízatása a következő cik
lus első ülésszakáig tart, amikor az áj zsinat megválasztja zsi
nati gazdáját

23.4. A zsinat bizottságai
(1) A zsinat szakbizottságokban készíti elő a törvényterveze

teket és az üléseken hozandó döntéseket A zsinat valamennyi 
tagja részt vehet valamelyik állandó szakbizottság munkájában. 
A szakbizottságok vezetőjét a zsinat választja.

(2) A zsinat állandó szakbizottságai:
a) a jogi, egyházalkotmányi és egyházszervezeti bizott

ság, amely figyelemmel kíséri az egyházi törvények, vala
mint a szabályrendeletek és a törvények összhangját, az 
egyházi törvények korszerűsítését, és előkészíti az egyházi 
szervezet kérdéseivel kapcsolatos jogszabályokat;

b) az egyházi szolgálat bizottsága, amelynek feladata az 
egyházi lelkészi és nemlelkészi szolgálattevők feladatai
val, az egyház szolgálati területeivel kapcsolatos jogsza
bályok előkészítése;

c) az oktatási bizottság, amelynek feladata az egyház 
oktatási és nevelési intézményeivel, a hitoktatással, a szol

gálatra való felkészítéssel kapcsolatos jogszabályok előké
szítése;

(3) A zsinat egyes feladatok előkészítése érdekében időszakos 
bizottságokat is alakíthat.

IV. CÍM: ZSINAT MŰKÖDÉSE

2.4.1. A zsinat a választás utáni alakuló ülésén megválasztja tisztika
rát. Az újonnan megválasztott zsinat az érvényben lévő törvények sze
rint és az előző zsinat ügyrendje alapján kezdi meg munkáját, melyet -  
annak szabályai szerint -  szükség szerint módosíthat. A zsinati tisztikar 
megválasztásáig az elnöki tisztet a lelkészi és a nemlelkészi korelnök 
tölti be, akik a zsinat alakuló ülését a mandátum érvényben léptét köve
tő 90 napon belüli időpontra összehívják. A mandátumvizsgáló és sza
vazatszedő bizottság feladatait a jegyzői kar megválasztásáig a két-két 
legfiatalabb lelkészi és nemlelkészi zsinati tag látja el.

2.43. A zsinat határozatait az ügyrend szerinti többségi szavazással 
hozza. A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház törvénykönyvének 
I. törvényét (A Magyarországi Evangélikus Egyházról általában) és az 
egyházi jogalkotásról szóló törvényt csak legalább az összes zsinati tag 
kétharmadának szavazatával módosíthatja.

2.43. A zsinati ülésszakokat az elnökség hívja össze. A zsinat plená
ris ülésszakát össze kell hívni, ha törvényalkotás szükségessége merül 
fel.

2.4.4. A teljes (plenáris) ülést a zsinat bármely szakbizottság többsé
gi kezdeményezésére, vagy a zsinati tagok 25%-a által írásbeli kezdemé
nyezésére 60 napon belül össze kell hívni. Ezalatt az illetékes szakbizott
ság feladata a törvényhozás megfelelő előkészítése.

2.43. A zsinat munkáját bizottságokban és teljes (plenáris) üléseken 
végzi.

2.4.6. A bizottságok üléseiket szükség szerint tartják.

2.4.7. A zsinat tanácskozási és ügyrendjét a zsinat állapítja meg.

2.4.8. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de zárt ülés is elrendel
hető.

2.4.9. A zsinat határozatképes, ha az ülésen szavazati jogú tagjainak 
legalább kétharmada jelen van.

2.4.9. A zsinat által alkotott törvények és az általa hozott határozatok 
kihirdetésük után lépnek életbe a zsinat elnöksége által meghatározott 
időpontban. A hatályba lépő jogszabályokat a zsinat a lelkészi és a nem
lelkészi elnök aláírásával hitelesítve, az országos elnökség útján meg
küldi az egyház valamennyi szervezetének és testületének, továbbá meg
jelenteti az erre alkalmas egyházi sajtótermékekben.

2.4.10. A zsinat költségeit az országos egyház költségvetése viseli.

Egy törvénytervezet vajúdása
„Az egyház kapcsolatairól” szó

ló törvénytervezetet részletes vitá
ra jelölte ki az elnökség a 19. ülés
szakra. Ez a törvény eredeti szán
dék szerint az egyház kapcsolatai
nak három területét érintette:

1. A más felekezetekkel kialakí
tott kapcsolatok

2. A különböző egyesületekkel 
kialakított kapcsolatok

3. Az állammal kialakított és a 
társadalom területén szükséges 
kapcsolatok.

A zsinat a részletes tárgyalás so
rán az első pontot cikkelyenként 
tárgyalva, arra a meggyőződésre 
jutott, hogy nincs szükség a más 
felekezetekkel (egyházakkal) ki
alakítandó kapcsolatok törvényi 
rendezésére. Több oka merült fel 
ennek a törlésnek. Az egyik az, 
hogy a zsinat 1992-ben az ötödik 
ülésszakon elfogadott egy Zsinati 
Hitvallást (Praeambulum), mely
ben ünnepélyes formában hitet 
tesz e kapcsolatokról. Az ide vo
natkozó rész így hangzik:

„ Is te n  e lő tti fe le lő s s é g ü n k  k ö te le z  
a rra , h o g y  te s tv é r k é n t te k in ts ü n k  
m in d e n  e m b e rre , ö k u m e n ik u s  k a p 
c s o la ta in k r a  é s  te s tv é r e g y h á z a in k  
é le té re .

E g y h á z u n k  ta g ja in a k  je le n tő s  ré 
s z e  é l  s z ó r v á n y b a n  m á s  fe le k e z e tű  
te s tv é r e k  k ö z ö tt . S ze re te tte l, m e g b e 
c s ü lé s s e l fo r d u lu n k  s z ó r v á n y b a n  é lő  
h ív e in k  f e l é  é s  k é r jü k , ő r iz z é k  m e g  
h itü k e t, e v a n g é lik u s  ö r ö k sé g ü k e t.

E lfo g a d ó  é s  a d a k o z ó  e g y h á z n a k  
tu d ju k  m a g u n k a t a  v ilá g  k e re sz ty é n -  
sé g é b e n . S z ív e s e n  ta n u lu n k  m á s o k 
tó l  é s  b iz o n y o s a k  v a g y u n k  a b b a n , 
h o g y  m i  is  tu d u n k  a d n i le lk i é r té k e 
k e t  te s tv é r -e g y h á z a k n a k .

K ö z ö s s é g b e n  v a g y u n k  a z  E g y h á 
z a k  V U á g ta n á c sa  ta g e g y h á za iv a l, v e 
lü k  e g y ü tt v a llju k :  J é z u s  K r is z tu s  Úr, 
M e g v á ltó  é s  v e lü k  e g y ü tt h is z ü n k  a  
S z e n th á r o m s á g  I s te n b e n .

K ö zö s s é g b e n  v a g y u n k  a  L u th e r á 
n u s  V ilá g szö v e tsé g  ta g e g y h á z a iv a l a z  
ő s i  r e fo r m á to r i h itb e li  k in c s e k  a la p 
j á n  é s  s z á z a d u n k b a n  m e g ta p a s z ta lt 
k ö lc s ö n ö s , é p ítő  k a p c s o la to k  révén .

F e le lő s s é g e t é r z ü n k  a z  E u r ó p a i  
E g y h á z a k  K ö z ö s s é g e  ta g e g y h á za i 
ir á n t, je le n tő s n e k  te k in t jü k  e z t  a  fe -  
le k e z e tk ö z i  s z e r v e z e te t m in d  a z  ú j  
E u r ó p a , m in d  a z  ú j  v ilá g r e n d  k ia la 
k u lá s á n a k  fo ly a m a tá b a n .

S z e r e te tte l  f ig y e lü n k  h a z a i te s tv é r 
e g y h á z a in k  é le té r e  é s  m u n k á já r a :  a  
r e fo r m á tu s  e g y h á zra , a m e lly e l M a 
g y a r o r s z á g o n  a  r e fo r m á c ió  k e z d e te i

tő l  so rsk ö zö ssé g , tö b b , m in t s z á z  é v e  
s z ó s z é k -  é s  ú r v a c so ra -k ö zö ssé g  k ö t  
ö ssze ; a  r ó m a i k a to lik u s  eg yh á zra , 
a m e lly e l a  2 . V a tik á n i Z s in a t  ó ta  a  
ré g e b b in é l jo b b  k a p c s o la to k  k ö tn e k  
ö ssze ; a  g a zd a g  litu rg iá jú  o r to d o x  
e g y h á zra  é s  a  k is e b b  p r o te s tá n s  k ö 
zö ssé g e k re  is. A  m a g u n k  ré szé rő l j ó  
k a p c s o la to k r a  tö r e k s z ü n k  a  m a g y a r
o rszá g i k e re sz ty é n sé g  m in d e n  á g á 
v a l  E z  a  te s tv é r i k ö z ö s s é g  e rő s íth e ti 
m a i m is s z ió i s z o lg á la tu n k a t, k ö z ö s  
U ru n k ró l s z ó ló  b izo n y s á g té te lü n k e t.

T estvéri s z e r e te tte l v a g y u n k  a  z s i
d ó  h itk ö z ö s s é g  ir á n t is , a  k ö z ö s  
S z e n tír á s  (Ó szö v e tsé g ) é s  a  k ö z ö s  
m ú ltb e li g y ö k e r e in k  a la p já n .

P á rb e szé d re  k é s z e n  fo r d u lu n k  a  
h a z á n k b a n  ú j  je le n s é g n e k  s z á m ító  
m á s  v a llá s o k  k é p v is e lő i f e lé  (b u d d 
h is tá k , h in d u is tá k  s tb .)  tu d v a , h o g y  
n e k ik  is  ta r to z u n k  a z  e v a n g é liu m 
m a l

T ö b b n e m z e tis é g ű  e g y h á z  v a 
g y u n k , e z é r t k ü lö n ö s  fe le lő s s é g e t é r
z ü n k  a  m a g y a ro rszá g i n e m z e tis é g e k  
é s a  k ö r n y e z ő  o rs z á g o k  n é p e iv e l ta r 
ta n d ó  b a rá ti v is z o n y  irá n t. V a n n a k  
g y ü le k e z e te in k , a h o l re n d sze re se n  
ta r tu n k  s z lo v á k , i l l  n é m e t n y e lv ű  is 
te n tis z te le te k e t, s z e r ta r tá so k a t, le lk i
g o n d o zá s t. N e m  fe le d k e z ü n k  m e g  
h a tá r a in k o n  tú l  é lő  m a g y a r  te s tv é re 
in k r ő l é s  fe lis m e r tü k  a z  e g y h á za k  
h íd é p ítő  s ze r e p é t a  s z á z a d v é g  b o 
n y o lu lt h e ly ze té b e n . I r á n y m u ta tó 
n a k  ta r tju k  a z  a p o s to li fig y e lm e z te 
té s t: L e g y e te k  k é s z e n  m in d e n k o r  
s z á m o t a d n i m in d e n k in e k  a  b e n n e 
te k  é lő  re m é n y sé g rő l d e  te g y é te k  e z t  
s z e líd e n  é s  tis z te le ttu d ó a n . ( l P t  3, 
1 5 - 1 6 ) .”

Ez a praeambulum részletesen, 
deklaratív formában mindazt tar
talmazza -  ezért írtam le ide (!) -  
ami a törvénytervezetben is szere
pelt, szintén csak deklaratív for
mában, nem határozva meg sem
milyen normatív rendelkezést. 
Valljuk meg, hogy más felekeze
tekkel való kapcsolatot amúgy 
sem lehetne törvényben megkö
tött módon szabályozni, hiszen az 
ilyen kapcsolatok mindig csak köl
csönös tárgyalás útján szoktak 
rendeződni. Ha ilyen rendezésre 
kerülne sor, megfelelő tárgyaló bi
zottságot szabad eléggé érettnek 
tekinteni arra, hogy a deklarált 
szellemben megfelelően cseleked 
jék.

A törvénytervezethez dr. S ó ly o m  
J e n ő  zsinati tag adott be írásbeli 
hozzászólást, ez utóbbi szempon

tokát az ő leveléből is idéztem tar
talmilag. 0  is a teljes szakasz törlé
sét jávasolta, ami a paragrafuson
ként tárgyalás során be is követ
kezett.

Maradt a törvénytervezetből a 
második rész, az egyesületekkel 
való kapcsolatok törvényi rende
zéséről. Ezt a zsinat elkezdte tár
gyalni, de oly mértékben találta 
hiányosnak, hogy átdolgozásra

visszaadta az előkészítő bizottság
nak.

Az állami és társadalmi kapcso
latok tárgyalására idő rövidsége 
miatt már nem került sor, de itt is 
felmerült az, hogy törölni kellene, 
lehetne a szakaszt, mert itt sem le
het normatív szabályozást kialakí
tani. Az autonómia kérdését már 
korábban megszerkesztett törvé
nyek tartalmazzák, nincs szükség 
itt azokat megismételni. -  Kíván
csian várjuk a következő előter
jesztést! tszm

Új egyházkormányzati alapel
vek új működési módokat tesznek 
indokolttá. Az állam és az egyház, 
valamint a hatalmi ágak szétvá
lasztása és a jórend igénylése az 
egyház jogalkotásában új elemek 
törvénybe iktatását tette szüksé
gessé. A „Törvény az egyház jogal
kotásáról” című törvényben egy
háztörténelmi szempontból is új
donság a minden időpontban érvé
nyes mandátummal rendelkező 
zsinat létrehozása.

Hosszas, éles viták után alakí
totta ki a zsinat a mandátum sze
rint az egyházi választási ciklusok
hoz illeszkedő, folyamatosan meg
lévő, de a törvényhozói munka 
szükségessége szerint ülésező zsi
nat modelljét. A vitákban képvi
selt egyik álláspont a törvények ál
landóságát igényelte, hogy az egy
házi életet stabil jogi környezet ha
tározza meg. Ebből az elvárásból a 
törvényhozás jövőjére levonható 
következmény az volt, hogy az új 
törvénykönyv elkészülte után a zsi
nat a rendszeres, tevőleges műkö
dését hagyja abba, amíg újabb gyö
keres változtatásra nincs szükség a 
jogszabályok kérdésében.

A másik álláspontot képviselők 
annak az érvnek próbáltak hangot 
adni, hogy a jogszabályoknak 
„naprakésznek” kell lenniük ah
hoz, hogy a törvénytisztelet általá
nossá válhasson, a jogszabályok 
betarthatóak és betartathatóak le
gyenek. Ennek az elvnek egy rend
szeresen ülésező, a jelenleginél ki
sebb létszámú, de szakmailag jára
tosabb zsinati testület felelt volna 
meg az álláspont hangoztatói sze
rint.

A vita végeredménye -  az elfo
gadott törvény -  e Zsinati Híradó
ban olvasható.

A törvényekről szóló törvény 
megszületésének eseményei alap
ján szemléletesen el lehet mesélni 
a zsinat valamennyi lényeges moz
zanatát. A megalakuláskor a „két
lépcsős” zsinat képviselői azt akar
ták, hogy a zsinatról szóló törvény 
legyen az egyetlen, melyet a testü
let megalkot, hogy aztán egy új vá
lasztás vegye kezdetét, s vele egy 
egyháztörténeti korszak lezárul
jon. Amikor a többség más utat vá
lasztott, még az előzmények len
dülete alapján gyorsan elkészülő 
zsinati törvényre volt kilátás. Meg 
is született egy törvénytervezet, 
melyet az akkori Jogi és Alkot
mányügyi Bizottság dolgozott ki. 
Az ebben a tervezetben megjelenő 
elképzelés szakaszos (törvényho
zás szükségessége esetén válasz

tással induló) zsinatban gondolko
dott, az 1966-os törvények szabá
lyozásához képest sokkal ponto
sabb és részletesebb szabályozás
sal. Ezekben az időkben a hatalmi 
ágak különválasztásának és az új 
egyházszervezeti modellek vitáitól 
volt hangos a zsinat. Többek kö
zött ennek volt következménye, 
hogy olyan döntés született, mely 
szerint előbb az egyházszervezet 
más területeit kell kidolgozni, csak 
azután fogalmazható meg a jogal
kotás logikus rendje. így készült el 
a jelenlegi törvény tervezete, ami 
sok pontjában gyökeresen más, 
mint a plenáris ülés által alkotott 
végleges törvény. Ezt a 3. számú 
bizottság készítette elő.

A bizottság által előkészített 
törvénytervezet rendszeresen mű
ködő zsinattal képzelte a törvény- 
hozást, mely legalább évenkénti 
ülésezést jelentett volna, jelentős 
bizottsági munkával támogatva. A 
tervezet a hatalmi ágaknak a ra
cionalitás határain belüli szétvá
lasztását kísérelte meg azzal, hogy 
a zsinat elnöksége csak választott 
tagokból (vagyis nem a hivatalbó- 
liakból) tevődhetett volna össze.

A törvénytervezethez a zsinat a 
fenti kérdések módosításán túl 
több ponton pontosító és javító 
észrevételekkel is hozzájárult.

A megszületett törvény az ere
deti elképzelésekhez képest sok 
kérdésben megváltozott, de jelen
legi formájában is széles határok 
között ad teret különböző intenzi
tású törvényalkotási tevékenysé
geknek. Az adott kereteken belül 
elképzelhető, hogy hatévenként 
egy-egy alakuló ülésre gyűljön 
össze a frissen választott zsinat, és 
elképzelhető, hogy a törvények 
korrekciója a zsinati elnökség irá
nyításával rendszeresen folyjék.

Végezetül egy személyes véle
mény. A törvények hiányosságai
nál több szeretetlenséget, rende
zetlenséget és küldetésbeli aka
dályt okoz a törvénytisztelet és a 
törvényesség igénylésének hiánya, 
akár gyülekezeti, akár magasabb 
egyházkormányzati szinten jelen
jen meg. A  törvényesség egyik fel
tétele -  többek között -  a „napra
kész” törvénykönyv. A másik egy 
testület, melynek a törvényalkotá
son kívül akaratlanul is szempont
ja a törvények betartása és azok 
használhatósága.

Elsődleges küldetésünkhöz ez 
persze csak eszköz. De olyan esz
köz, amellyel és amelyért tehetünk 
valamit,

Koczor Zoltán

Jelentés a Törvénykönyv végső kialakításának kérdéseiről
és a bizottságokról

Tisztelt Zsinat!
Jelentésemben egyrészt a teljes 

törvénykönyv-alkotási erőfeszíté
sünk áttekintését, a mostani hely
zet felmérését, a befejezhetőség, a 
végső szövegkialakítás konkrétu
mait veszem számba, másrészt a 
bizottságok helyzetéről, azaz 
számba vehető létszámáról, továb
bi feladatairól számolok be. Ezt a 
komplex célkitűzést egyrészt az 1. 
Szerkesztő Bizottság vezetőjeként, 
másrészt zsinati gazdaként kell fel
adatomnak tekintenem. A feladat 
komplexitása azonban nem tűr 
kettéválasztást. Egységes jellegű 
jelentésre törekszem.

Néhány áttekintést nyújtó tényt 
említek elöljáróban. Zsinatunk út
nak indítását széles körű szervező 
munka, a törvényeket széles kör
ben előkészítő, nagy, megelőző 
szellemi erőfeszítés jellemezte. 
Ezután a mögöttünk lévő zsinati 
ülésszakok sorát három jellemző 
szakaszra bonthatjuk annak érde
kében, hogy az előttünk lévő tör
vényalkotási feladatot és a zsinat 
befejezhetőségét helyesen tudjuk 
mérlegelni.

Az első szakaszt közelítőleg az 
1991-1992-es évek során kialakult 
zsinati akciók képezik. Értékes 
alapvetés és sok-sok meddőzés jel
lemezte ebben az időben az ülés
szakok munkáját. Ekkor alakult ki 
a zsinat tárgyalási rendjének egy
házunkban teljesen újszerű fegyel
mezettsége. Korrekt többségi dön
tések és meglepően széles körű 
szabadság határozták meg a mun
kát. Ezzel természetszerűen kap
tak teret a ma már fölöslegesnek 
látszó, hosszú időtartamokat 
igénylő, terméketlen viták, egy
házpolitikai próbálkozások.

A  második szakasz az 1993-as év 
munkája, amit a törvényalkotás 
szárnypróbálgatásai jellemeztek. 
Ebben az időszakban szilárdult 
meg a szükséges mértékig a teljes 
Törvénykönyv rendszere. Megal
kotta a zsinat az egyház közoktatá
si intézményeiről és a hitoktatásról 
szóló törvényt. Számos törvény 
tárgyalása tényleges szövegek 
alapján tartalmasán megindult. 
Lassan jól látszott, hogy a zsinat 
egyházunk újszerű testületé, 
amelytől -  sok gyermekbetegsége 
ellenére -  a korszerű törvényalko
tás valóban várható.

Az 1994-95 októberéig tartó 
harmadik, alkotó szakasz megerő
sítette ezt a várakozást. Ez időtar
tam alatt 12 különböző méretű, de 
együtt súlyos mennyiségű törvényt 
fogadott el a zsinat. Az új Tör
vénykönyv bevezetésének nagyon 
várt idejét előzetes mérlegelések
kel segítve, ezekből a törvényekből 
többet hatálybaléptetésre javasolt. 
Töretlen volt általában az ülés
szakok tartalmi megtöltéséhez 
szükséges bizottsági törvényelőké
szítés is. Ezt a harmadik szakaszt is 
meggyötörték időnként krízisje
lenségek, de a jól fejlődő alkotás 
volt már a jellemző. Az előttünk 
lévő negyedik -  reményem szerint 
a befejező -  szakasznak, az 1997. 
év első hónapjáig tartó időtartam
nak számbavételét is ennek az 
utolsó két esztendőnek a háttere- 
zésével, előnyeinek és hibáinak 
mérlegelésével kell kialakítanunk.

Az ütemezés elemzésének leg
fontosabb tétele az, hogy a létre
hozott törvények, a Törvénykönyv 
összehangoló, összedolgozó mun
káját az 1995-96-os évek forduló
ján meg kell kezdeni s az egyes tör

vények létrehozásának teljes sorát 
1996-ban le kell zárni. így remél
hető 1997 közepéig a szükséges 
befejezés.

Az összedolgozó munkához a 
Zsinati Iroda valamennyi zsinati 
tagnak s az eddig aktív póttagok
nak megküldi rendezett áttekint
hetőséggel -  természetesen tartal
mi változtatás nélkül -  várhatóan 
ez év december 15-ig az addig 
meghozott törvényeket. Ezzel le
hetővé válik, hogy a következő év 
első negyedében valamennyi tör
vényalkotó bizottság összevesse 
saját munkájának gyümölcseit a 
többi törvénnyel. Ebben a feladat- 
rendszerben nagyobb hangsúly 
esik az 1. Szerkesztőbizottságra, 
amely valamennyi törvényt kell, 
hogy vizsgálja. Az elemzések, vég
ső összevetések munkáját célsze
rűen dr. Boleratzky Loránd irá
nyítaná a bizottság segítségével. 
Áz ő és esetleg más bizottságok ja
vaslatára külső szakértők is felkér
hetők lennének az összedolgozó 
munka színvonala érdekében. Dr. 
Boleratzky Lorándot az átfogó 
szerkesztő munka irányítására az 
illetékes 1. sz. Bizottság már fel
kérte. 1996. április 1-ig valamennyi 
törvényt alkotó bizottság jelenté
sét kérjük saját törvényeinek át
vizsgálásáról s ezek törvénykönyvi 
beillesztéséről. Az ez évben indult 
rendszeres erőfeszítés a Törvény- 
könyv kialakítására egész zsinati 
közösségünket megmérő, jellemző 
tényezője lesz az előttünk lévő, ne
gyedik munkaszakasznak.

Alapvetően fontos az az igény 
is, hogy az egyes törvények teljes 
sorát, azaz a még el nem fogadott 
törvényeket az 1996-os év végéig 
le kell zárni. Vegyük konkrétan

számba ennek feltételeit! Részle
tesen vizsgáljuk meg valamennyi 
előttünk lévő törvény, résztörvény 
lezárásának a lehetőségét!

Ezen az ülésszakon lezárult az 
„Az egyház jogalkotásáról” című 
törvény részletes vitája. „Az egy
ház kapcsolatai” című törvény 
részletes vitája a következő ülés
szakon folytatódik. így ezek befe- 
jezhetősége rendezettnek látszik. 
„Az egyház gazdasági kérdései” cí
mű törvény végleges előkészítése, 
hozzáértő általános vitája szintén 
ennek az ülésszaknak a feladata, 
így több bizonytalankodás után 
ennek lezárása is bizonyosnak lát
szik. Az „Egyházunk hírközlése” 
és „Az egyházi építészet és műem
lékek” című rövid törvények ezen 
az ülésszakon az előzetes vitán 
lesznek túl, „Az egyházzene” tör- 

. vénye és a konfirmáció törvénye 
remélhetőleg a következő ülésszak 
kérdései között szerepel s tárgya
lása 1996. júniusáig lezárul.

A  zsinat befejezhetőségének a 
mostani elemzések szerint egyedü
li kulcskérdése „Az Országos Egy
ház” alkalmas rendszerének, az 
egyházmegyei és egyházkerületi 
rendszerek kialakításának időtar
tama, azaz a 3. sz. Bizottság üte
mezésének helyessége, munkájá
nak megbízhatósága.

Távol legyen tőlem, hogy a kitűnő
3. sz. Bizottságnak akár felbecsül
hetetlen értékű munkáját dicséljem, 
akár a sokszor sok időt igénylő, 
saját súlyát növelni akaró, hibás 
koncentrációs törekvéseit bírál
jam. Most azonban alapvetően raj
ta áll vagy bukik a befejezhetőség.

(Folytatás a Zsinati Híradó 
3. oldalán)

to
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(Folytatás az előző oldalról)
Ha a 3. sz. Bizottság rosszul méri 
fel a feladatait s elkésik a törvény- 
javaslatok előzetes vitáinak megin
dításával, vagy a t. Zsinat nem ve
szi komolyan a tárgyalások szüksé
ges ütemét, akkor a zsinat befeje- 
zetlenségének szégyenével, nagy 
összeget felemésztő tehetetlensé
gével, felelőtlenségével kell szá
molnunk.

Jól tudom, hogy a mögöttünk lé
vő ülésszakon elfogadott „Thnács- 
kozási és ügyrend” módosításai 
betartásukkal segíthetnék a tár
gyalások gyorsabb ritmusát, de az 
előzetes viták merev kényszere, fő
leg a kis törvényeknél zavart okoz
hat. Személyes vádaskodás szán
déka nélkül említem meg azt is, 
hogy a zsinat befejezhetetlenségét 
szolgálják azok, akik hosszú -  
gyakran spontán -  hozzászólásaik
kal megengedhetetlenül megrövi
dítik a tényleges alkotó munka 
idejét. Ugyanakkor többen kifá
radnak s lemondanak zsinati tag
ságukról. Bármennyire jól művelt 
együttes a zsinati közösség, a sok 
pótlás minőségileg rontja a munka 
színvonalát. A  nehézségek további 
sorolása helyett hadd javasoljam, 
hogy az elkövetkezendő üléssza
kok első ülésén az elnöki bevezető 
5 perc körüli időtartamban foglal

kozzék az előrehaladásnak és a be- 
fejezhetőség feltételeinek értéke
lésével.

A zsinati bizottságok mostani 
helyzetéről is szeretnék röviden be

számolni. 11 törvényalkotással fog
lalkozó bizottság van. Ezeket veze
tőjükkel s a zsinati tagokat számba 
vevő létszámukkal együtt a mostani 
helyzet szerint sorolom fel:

1. Szerkesztő bizottság, vezetője: dr. Koczor Miklós; 11 tagú
2. Teológiai Bizottság, vezetője: dr. Cserháti Sándor; 13 tagú
3. Struktúra (modell) Bizottság, vezetője: Zászkaliczky Péter;

22 tagú
4. Gazdasági (sáfársági) Bizottság, vezetője: dr. Horváth József;

11 tagú
5. Bíráskodási Bizottság, vezetője: dr. Galli István; 4 tagú
6. Oktatási és Nevelési Bizottság, vezetője: Jancsó Kálmánná;

19 tagú
7. Egyházi szolgálat Bizottsága, vezetője: dr. Muntag Andor;

10 tagú
8. Missziói Bizottság, vezetője: dr. Zsigmondy Árpád; 9 tagú
9. Diakóniai Bizottság, vezetője: Sárkány Tibor; 4 tagú

10. Ügyrendi Bizottság, vezetője: Thumay Béla; 5 tagú
11. Tájékoztatási Eszközök Bizottsága, vezetője: Gáncs Péter; 5 tagú

A 6. Oktatási és Nevelési Bizott
ságnak egy albizottsága is műkö
dik, az „Építési és Műemléki Albi
zottság” (Benczúr László) jelenleg 
2 fővel, s várhatóan számos külső 
taggal végzi munkáját.

A zsinat állandó készültségben 
lévő „ad hoc” bizottsága az Etikai 
Bizottság 6 fővel. Az említett bi-* 
zottsági létszám mellett még 13 fő 
nyilvántartott külső tag szerepel a 
munkaülésekre meghívottak kö
zött.

A bizottságoknak ez a rendszere 
alkalmasnak látszik a felmért 
munka lezárására.

A Törvénykönyv kialakíthatósá
gának s a szükséges munkához 
rendelkezésre álló bizottságok is
mertetésének végső mondataként 
egyháztörténeti felelősségünket 
hadd ismételjem. A zsinat egyik 
legjelentősebb kérdése a szabály- 
szerű, sikeres, törvényes befejez- 
hetőség.

Dr. Koczor Miklós

G o n d o la to k  a  Z s in a t r ó l . . .
Maga mögött tudja a Zsinat 19. 

-  ezúttal rendkívüli -  ülésszakát. 
Hogy ez sok-e az elmúlt időt te
kintve, a rra  nem lehet azonnal 
igennel Vagy nemmel felelni. 
Ugyancsak nem lehet egyértelmű
en és kapásból megválaszolni azt 
a kérdést sem, hogy az eddig el
végzett munka sok-e vagy kevés.

H a az eddig hatályba léptetett 
s- törvényeket tekintjük -  szigorú- 
'an  csak azok számából kiindul- 
Iva -  akkor bizony azt kell m onda
n u n k , hogy az lehetne több is. 
rNem szabad azonban elfelejtkez
nünk arról a történelm i folya- 

1 matról, amely jelenleg zajlik régi- 
1 ónkban, azon belül hazánkban is. 

A  Zsinat, illetve annak tagjai 
nyilvánvalóan nem függetlenít
hetik magukat attól a hatalmas 
politikai-társadalmi átalakulás
tól, ami végbemegy. Gazdasági
lag is, mentálisan is kiszabadulni 
(békés körülmények között!) a 
világtörténelem talán legerősebb 
hatalm ának szorításából, nos er
re nincs előzmény, amiből ta
nulni lehetne, ami másolható 
volna. Itt m indent először kell 
csinálni. E  folyamatban pedig 
magától értetődő term észetes
séggel benne foglaltatik a hibázás 
lehetősége is.

Vonatkozik ez a Zsinatra is. 
Túltekintve a társadalmi-politi
kai kereteken, a magam részéről 
abban látom a fő nehézséget, 
hogy a Zsinat egyszerre kényte
len újítani, egyben biztosítani a 
folyamatosságot. S ez olyan el
lentmondás, amit csak a legna
gyobb körültekintéssel -  ezért 
nem is gyorsan -  lehet feloldani. 
Egyházunkban senkinek nem  le
het érdeke zűrzavar és bizonyta
lanság keltése. Ugyanakkor nyil- 

, vánvaló, amit az elmúlt évtizedek 
elvettek mint lehetőséget és jo 
got, azt a pluralista intézmény- 
rendszer keretei között vissza 
kell állítani. Nemesen szép, fel
emelő feladat a Zsinat vala
mennyi tagja részére, ugyanak
kor olyan nehéz is! ■

Komoly kihívást jelent Egyhá
zunk tradicionális arculatának a 
megőrzése az új, megváltozott 
körülményeknek való megfelelés 
medrében. Ilyen kérdés például, 
hogy a ciklusosság elve mennyire, 
milyen mértékben legyen alkal
mazandó de lege ferenda anélkül, 
hogy rövidlátó módon abszoluti
zálnánk, ugyanakkor m egtartas
sák törvényi rendező elve. A  Zsi
nat eddig nem tudott egyértelmű

álláspontot kialakítani, márpedig 
ebből komoly, további rendelke
zések mikéntje kell hogy követ
kezzen.

A másik kérdés a Zsinat, m int 
olyan, jövőbeni szerepe. Nevezete
sen eddig Egyházunkban a zsinat 
összehívására viszonylag na
gyobb szünetek, intervallumok 
után, 15-25 évenként került sor, 
hogy elvégezze a felgyülemlett 
munkát, és rendelkezéseivel is
mét* hosszabb időre irányt szab
jon a jó  rendnek. (Csak emlékez
tetőül: az utolsó Zsinatra 1966- 
ban került sor.)

Szép dolog a hagyomány ápo
lása, a tradíció tiszteletben tartá
sa? M inden bizonnyal az. De, 
mint semmi, ez sem abszolutizál
ható a józan érvek ellenében. 
Ilyen érv e tekintetben, hogy ro
hamosan változó világunkban 
nem  jelölhető ki még a legtágabb 
keretek között sem olyan út, 
irány; amelyik a m a megalkotan
dó törvények keretei között akár 
csak 10 évig is tartható volna. Ne 
feledjük, hogy akár az oktatás, 
akár a nyugdíj (társadalombizto
sítás), vagy az adózás terén bekö
vetkező állami változtatásokhoz 
Egyházunknak is alkalmazkod
nia kell. Azt pedig konzekvensen 
kívánja érvényesíteni a Zsinat, 
hogy törvényt csak törvénnyel lehet 
megváltoztatni, módosítani, hatá
lyon kívül helyezni. Törvényt 
azonban kizárólag a Zsinat alkot
hat! Ebből következik, hogy 
szükségessé válik a zsinat na
gyobb intervallumokban, eseten
ként történő összehívásának szép 
tradícióját némileg feladni. Ki
alakulóban van olyan törvényi 
szabályozási elképzelés, hogy ez 
a Zsinat -  remélhetőleg tényleg 
belátható időn belül(!) -  megal
kotja Egyházunk új, átfogó Tör
vénykönyvét, s ezzel történelmi 
küldetését befejezi. A  legköze
lebbi egyházi választások alkal
mával azonban mi, evangéliku
sok újra zsinati tagokat fogunk 
választani. Ez a zsinat a jövőben 
lényegileg és többnyire ún. 
szunnyadó zsinat lenne, amelyet 
elnöksége ritkán -  az előzetes 
tervek szerint nem többször, 
mint kb. évente 1-2 napra -  hívna 
össze ülésezni, egyházunk folya
matos működéséhez szükséges -  
remélhetőleg kisszámú -  törvé
nyi kiigazítás elvégzése céljából. 
E  megoldás a jelen keretek kö
zött azért mutatkozik feltétlenül 
praktikusnak, m ert nem igényli a

zsinat jelenlegi szabályok közötti 
bonyolult és hosszadalmas össze
hívását. Jelenleg ugyanis szüksé
ges különböző szintű közgyűlé
sek összehívása jelöltek állítása, 
illetve megválasztása céljából. Az 
új -  jelen fázisban csak tervezett 
-  szabályozás ezt egyszerűsíti, 
m ert ezt elintézhetővé teszi az ál
talános választások keretei kö
zött, minden ciklusban. Az ugyan 
nem  kimunkált, de nyilvánvaló, 
ennek kedvező anyagi, költségve
tési kihatása is.

Kedves olvasó! Szerény kere
tek  között csak felvillantottam 
egy problém akört, amiből pedig 
többel is birkózik a Zsinat. Ta
lán ebből is látszik, milyen ne
hezen m egoldható feladatok 
elő tt áll m inden egyes zsinati 
tag, am ikor jó  meggyőződése 
szerint a jó, a jobb m ellett kíván 
kiállni, végül talán voksolni! Se
gítsük őket ebben egészséges 
kritikával és tám ogató imádság
gal, de ne m egalapozatlan sür
getéssel! Biztos vagyok abban, 
hogy jobb a lassúbb jó, m int a 
kevésbé jó  gyors.

Dr. Galli István 
zsinati tag

A zsinati munka az egyház szer
vezeti kérdéseiben eljutott az úgy
nevezett területrendezés kérdésé
ig. Egyelőre az egyházmegyék és 
azok esetleges új határai jelentet
ték egy előzetes vita anyagát. A 
cél: az adottságok és a lehetőségek 
határain belül úgy kialakítani az 
egyházmegyék határait, hogy azo
kon belül az egyházmegyék lelki
leg és szervezetileg is működőké
pes közösségek lehessenek. Ezt a 
szándékot a zsinat már korábban 
elfogadta az egyházmegyék meg
határozásában is, amely szerint az 
egyházmegye nem csupán az egy 
meghatározott területen levő egy
házközségek egyházigazgatási szer
vezete, hanem testvéri, szolgálati 
és gazdasági közösségük megélé
sének színtere is. Az egyházmegye 
sem lehet önmagáért való. Külde
tése van, ezért van létjogosultsága 
is. Küldetésének feladata: a terü
letén lévő egyházközségek össze
fogása, segítése, közös alkalmai
nak szervezése; az egyházközsé
gekben végzett egyházi szolgála
tok összehangolása és az egyház
megyében az egyházi szolgálat za
vartalansága feletti felügyelet -  
hogy ismét a már elfogadott meg
határozást említsem. Ehhez a kül
detéshez, a feladat jó elvégzéséhez 
kell meghatározni a legkedvezőbb 
területi felosztást is.

Minden rendezés előfeltétele, 
hogy tudjuk: mi az, amit rendezni, 
esetleg átrendezni kell. Ezért ké
szült az év első felében egy felmé
rés egyházközségeinkkel kapcso
latban. Ez a felmérés többek kö
zött az egyházközségek és részei
nek (társ, -leány-, fiókegyházak) 
lélekszámára, az istentiszteleti he
lyek számára, az évente tartott is
tentiszteletek számára, az egyház- 
községek saját bevételeire vonat
kozott. A  felmérés egy szükséges, 
és végre pontos országos névtár 
számára is szolgáltat majd adato
kat, de szükséges a zsinati munká
ban is, hiszen látni kell, hány, ön
magában is életképes egyházköz
sége van jelenleg egyházunknak, 
és theiyék'ffküISŐ^é^KSégfé &dM-’ 
lók, tehát mennyire életképes äz á

- r f / «  r r H - - T T > < ?-« ,• f r n . p  p l T * » ;

terület, amelyet majd egyhazme- 
gyének nevezünk.

Ez a felmérés még sok tekintet
ben pontosításra szorul, ezért az 
ívek visszakerültek az adatközlők
höz. Sok a kiegészítenivaló is (lé- 
lekszámok, istentiszteleti helyek 
stb.). Egyes kérdéseket különféle
képpen lehetett értelmezni, ezért 
ezeknek a rovatoknak a jó összesí
tése nem végezhető el. Mégis, hi
bái ellenére a beérkezett adatok
ból máris sok következtetés levon
ható.

Az egyik következtetés egyhá
zunk lélekszámára vonatkozik. Ez 
sem pontos, hiszen legnagyobb 
egyházközségeinkben és a nagyvá
rosokban csak becsülni lehet. Van 
olyan egyházközség, ahol most is a 
több évtized óta beírt kerek lélek-

szám szerepel, noha a létszámban 
megnőtt városnak jelentős evangé
likus tájegységre van elszívó hatá
sa. De így is mélyen elgondolkoz- 
tatók azon adatsorok összehason
lításai, amelyek az 1940., az 1950. 
és az 1970. évi lélekszámokat tar
talmazzák a jelenlegi, 1995-ös fel
mérés számai mellett. A csökke
nésre és annak mértékére nem le
het nem odafigyelni. A Tolna-Ba
ranyai egyházmegye területén 
1940-ben (kerekítve) 47 ezer evan
gélikus élt, ma 12 ezer. Ennek a 
számnak is egyharmada két gyüle
kezetben (Paks és Pécs), a kéthar
mad kicsivé zsugorodott gyüleke
zetekben él. A fő ok a kitelepítés, 
de a lélekszám azóta is fogy, hi
szen 1950 óta is 10 ezerrel keve
sebb. A fogyás mértéke a klasszi
kusan evangélikus vidékeken is 
számottevő, mértéke mintegy öt
venszázalékos: a Győr-Soproni 
Egyházmegyében 1940-ben 46 
ezer, ma 24 ezer evangélikus él, a 
vasi egyházmegyében az 1940. évi 
32 ezerrel szemben ma 17 ezer. Az 
országos összesítés eredménye 
267 320 evangélikus. Ezt a számot 
megerősíti egy három évvel ezelőt
ti megközelítő számítás. A megkö
zelítés több lehetséges módja kö
zül az egyik a temetések alapján 
történhet: a lakossági halálozások 
aránya a lakosság egészéhez viszo
nyítva feltehetően ugyanaz, mint 
ahogyan egyházi temetéseink szá
ma aránylik a mi létszámunkhoz. 
Ennek a számításnak alapján egy
házunk lélekszáma ma 263 300, az 
eltérés az előbbi összesítés számá
val összehasonlítva jelentéktelen.

A  csökkenés elsősorban „belső 
fogyás”. Okai között ma igen je
lentős a migráció, a lakosság hely- 
változtatása az ország határain be
lül. Leírásra került már korábban 
is: tíz- és tízezrek csak látószö
günkből tűntek el. Nem hátat for
dítottak, csak elrejtőztek; fejlődő 
városokban, új lakótelepeken, a 
nagyvárosok körüli agglomerációs 
övezetekben élnek. A  mozgást pe
dig strukturális változtatásoknak is 
követniük keil,n
hássunk. A budai ágglqfherációs 
övezetnek például gyakorlatilag" 
nincs gazdája. A pesti oldalon vi
szonylag sűrű az evangélikus gyü
lekezetek hálózata, de nem így a 
létszámban szintén felduzzadt bu
dai oldalon. Az egyházközségek és 
az egyházmegyék határait úgy kell 
meghatározni, hogy ne maradja
nak fehér foltok, gondozás nélküli 
területek.

A  felmérés alapján a további 
munkát segítő térkép is készült. 
Ezen nem csak az egyházközségek 
szerepelnek, hanem mindazok a 
helységek is, ahol az egyházközsé
gek közigazgatási határain kívül is
tentiszteletek vannak. Ilyen térkép 
tudomásom szerint még nem ké
szült egyházunkban. Ennek segít
ségével egyházunk megélt élete is 
területformáló tényező lehet, fi-

Első alkalommal a zsinaton

1932-ben születtem Budapesten. 
Építészmérnök vagyok. Gyermek
ként a Deák téri, ifjúként a tordasi 
gyülekezetben éltem. 1957 óta a kis
pesti gyülekezet tagja vagyok.

Tizenöt évesen ragadott meg Isten 
szeretete. Azóta igyekszem Uramat, 
Megváltómat szolgálni az egyház
ban.

Egyházkerületi zsinati póttagként 
kerültem a 19. ülésszakra. A  zsinat 
korábbi üléseit az Evangélikus Élet 
Zsinati Híradójából követtem. Ezen 
kívül részt vettem a 3. sz. bizottság 
egyes ülésein, m int külső tag.

A z ülésen öröm volt tapasztalni a 
zsinati „atyák” alkotó, komoly hoz
záállását a napirenden szereplő tör

vényekhez. Mégis, van bennem egy 
kis szorongás. A z egyházmegyei szol
gálatom során azt tapasztaltam, 
hogy a jelenlegi, kevésbé részletes 
törvényeket sem tartjuk meg minden 
esetben. Vajon lesz-e akarat egyhá
zunk tagjaiban, vagy „végrehajtó ha
talom” egyházunkban arra, hogy a 
sokkal részletesebb, több adminiszt
rációt is kívánó új törvényeket vég
rehajtsuk vagy hajtassuk. Félek, 
hogy nem! Ha pedig megpróbáljuk 
végrehajtani, marad-e elég időnk és 
erőnk a sokkal lényegesebb lelki 
munkára. Elsősorban nem az egy
házközségi szinten, hanem az egy
házkormányzat többi szintjén, hi
szen ezek tisztségviselői is a gyüleke
zetekben élnek -  reménységünk sze
rint - é s  ott kell teljes erővel szolgál
niuk. Hiszen egyházunk elsősorban 
a gyülekezetekben él! Adja Isten, 
hogy olyan törvény szülessen, ami a 
hitébresztés és hitben maradás mun
káját erősíti.

Pintér Győző

A  Teológiai Akadémiát 1984-ben 
végeztem el Budapesten. Azóta szol
gálok a csővári és penci gyülekezet
ben feleségemmel együtt, aki szintén 
lelkész. A  melegszívű, templomsze
rető hívek hamar befogadtak ben
nünket, jó l érezzük itt magunkat. A

gyülekezeti munkában arra törek
szünk, hogy a legkisebbektől az idő
sekig minden korosztály megtalálja 
helyét az egyházban.

A  zsinat munkájában először ve
szek részt, mint a Pest Megyei Egy
házmegye egyik póttagja. Első sze
mélyes benyomásom pozitívnak 
mondható. Innen belülről nézve úgy 
tűnik, hogy minden ellenkező híresz
telés ellenére a törvényalkotás ha
lad. Élénk vitáknak, határozott ál
lásfoglalásoknak lehettem tanúja, 
melyek végül meghozták gyümölcsü
ket. Örülök, hogy részt vehettem az 
ülésszakon.

Ihmásy Zoltán

gyelve mindazokra a helyekre is, 
ahol egyházunk igehirdetői szolgá
lata jelen van. Hiszen a jelen lel
készhiányos helyzetben oda kell fi
gyelni arra is (a 299 lelkészi állás
ból csupán 207 lelkészi állás van 
betöltve egyházunkban!), hogy 
egy-egy egyházközség vagy egy
házközségi rész nem gondozható-e 
jobban, könnyebben más egyház- 
községből vagy esetleg másik egy
házmegyéből, amelytől most még 
elválasztja a megyehatár. Az egy
házmegyék jelenlegi határai 
ugyanis egybeesnek a politikai me
gyék határaival. Ezt az 1952-ben 
hatályba lépett törvény határozta 
meg így: „A zsinat az egyházközsé
geknek egyházmegyékbe való be
osztásánál az államigazgatási me
gyék határait veszi figyelembe” 
(1952. évi I. törvénycikk: A Ma
gyarországi Evangélikus Egyház 
területi beosztásának újjárendezé- 
séről, 1. § [5]). Ez talán politikai 
szempontok alapján is történt, hi
szen az Egyházügyi Hivatal a me
gyei előadókon keresztül így vé
gezhette könnyebben az ellenőr
zést, a felügyeletet. De ezek az ál
lami megyehatárok gyakran vág
nak el evangélikus tájegységeket, 
rekesztenek ki egyes egyházközsé
geket a tájegységek, az evangéli
kus régiók közösségéből, őket tá
volabbi, nehezebben elérhető kap
csolatokba kényszerítve. Az új 
rendezés célja e tekintetben nem 
lehet más, mint a legjobb kapcso
latrendszerben a legjobb működő- 
képesség megtalálása.

Külön kérdésként szerepelt a 
zsinaton már az előzetes vitában is 
a Csongrád-Szolnoki egyházme
gye. Lélekszáma 1940-ben 15 116 
volt, ez a szám mostanra 3485-re 
csökkent, annyi, mint egy nagyobb 
gyülekezeté. Ennek a lélekszám- 
nak is a fele Szegeden él, az egy
házmegyében ma mindössze há
rom lelkész (két aktív és egy nyug
díjas) teljesít szolgálatot, noha leg
kevesebb ugyanennyire lenne még 
szükség. Van-e értelme önállósá
gára]^ TovetfidjÖííiéi a zsinatop a 
kérdés -  amikor egy működőképes 
egyházmegye-legalább 8-10 leiké— 
s z í  és ugyanennyi nemlelkészi 
tisztségviselőt igényel, hogy min
den tisztség és feladatkör betölt
hető legyen. Ezért a javaslat az 
önállóság megszüntetése mellett 
szól, a békési, a Bács-Kiskun és a 
Pest megyei egyházmegyékhez 
csatolva majd a területet. Itt is na
gyon fontos azonban tudni és nem 
felejteni, hogy a szervezeti kérdé
sek, bár hozzátartoznak az egyház 
életéhez, de nem azonosak vele. 
Szó sincs arról, hogy gyülekezetek 
szűnnének meg, hogy az egyházi 
élet szűnne meg ezen a területen! 
Csupán az egyházmegyei szintű 
önálló szervezeti élet, amelyik az 
egyház története során mindig vál
tozhat, változott többször is ezen a 
területen is. A gyülekezetek életé
nek, gondozásának, az istentiszte
leteknek, a missziói felelősségnek 
meg kell maradnia akkor is, ha a 
szervezeti minősítés megváltozik. 
Természetesen egy működőképe- 
sebb szervezet visszahat az életre 
is, javítva azt. Hiszen ha csak azt 
nézzük, hogy három lelkész már 
nem tud teljes értékű munkakö
zösségben, egymás szolgálatát lel
kiekben és szellemiekben gazda
gítva élni, máris jogos elgondol
kodni azon, hogy hogyan tudják 
jobban megélni a testvéri közössé
get nagyobb egyházmegyei közös
séghez tartozva. Ugyanez igaz a 
gyülekezetekre nézve is.

Nincs mód ennek a cikknek a 
keretében arra, hogy minden rész
letről szóljak. A zsinaton is inkább 
általános szempontok, felvetődő 
alapelvek fogalmazódtak meg, s 
ezek kerülnek kiküldésre az egy
házmegyékbe. Hiszen az egyház
megyék esetleges új határainak 
kérdésében nem csupán a zsinaton 
kell dönteni, hanem azoknak is, 
akiket érint, hogy az egyházme
gyékre vonatkozó területrendezés 
ne rájuk erőltetett kényszerzub
bony legyen, ami gátolja az életet, 
hanem testre szabott ruha, ame
lyik segíti azt. Az egyházmegyék
ből visszaérkezett véleményezések 
után kerül majd az általános és a 
részletes vitákban a kérdés újra a 
zsinat elé.

Zászkaliczky Péter
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G ondolatok az egyház háztartásáról szóló  
törvényjavaslatról

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház Zsinata 19. ülésszakán 
1995. november 4-én tárgyalta első 
olvasatban a gazdasági bizottság 
előterjesztését az egyház háztartá
sáról. Tfekintettel arra, hogy a 19. 
ülésszak rendkívüli ülésszak volt, 
kevés idő állt rendelkezésre az 
anyag elkészítésére, ezért a bizott
ság a javaslat elkészítése során a 
személyes konzultációk módszerét 
és a közvetlen írásbeliséget válasz
totta. A legújabb javaslat (koráb
ban már két különböző javaslat is 
a zsinat elé került) megvitatására 
így csak egyetlen bizottsági ülésen 
kerülhetett sor. A bizottságnak itt 
döntenie kellett a törvény alapel
veiről és a szabályozási körről, va
lamint a jogszabályi alapokat ille
tően. Ez utóbbi vonatkozásában a 
bizottság javaslatát az 1934-37 kö
zötti országos-,■ zsinat törvényeire, 
az 1953. évi XII. törvénycikkre, va
lamint az 1967. évi törvénykönyv 
vonatkozó szabályaira építette, lé
nyegileg azzal a megfontolással, 
hogy ami bevált és alkalmazható, 
azon nem kell módosítani.

Több gondot okozott a javaslat
nak a világi törvényekkel való 
összehasonlítása, hiszen időköz
ben a világi törvények lényegesen 
megváltoztak (az állam és az egy
ház szétválása, a társadalmi szer
vezetek törvényi szabályozása, 
számvitel-ügyviteli eljárások, stb.)

Az előzőkre tekintettel a bizott
ság úgy határozott, hogy az előter
jesztendő törvényjavaslat az egy
ház háztartására vonatkozzon, ami 
alapvetően a vagyonnal való gaz
dálkodást és a szűkebb értelemben 
vett költségvetési gazdálkodást 
(bevételeket, kiadásokat) öleli fel. 
(A tételes rendelkezések végrehaj
tására készült egy szabályrendelet- 
tervezet is, amely a számviteli
könyvviteli előírásokat tartalmaz
za.) A javaslat .a korábbi szabályo
záshoz képest 5-6 új megoldást

tartalmaz, ezekből szeretném ki
emelni a törzsvagyon kérdését, 
amelyre nézve a törvényjavaslat 
megszorító rendelkezéseket tartal
maz (elidegenítés, megterhelés 
stb.), bevezeti továbbá az ún. hasz
not hajtó vagyoni kört és az erre 
vonatkozó vagyoni szabályozást az 
egyházi célú tevékenység támoga
tása érdekében. Új megoldásokat 
tartalmaz a javaslat továbbá az 
egyházi szervezetek különböző 
szintű támogatásait illetően, így 
például a finanszírozások módsze
reire (feladatfinanszírozás, cím
zett és céltámogatások stb.). Kü
lön érdekessége a javaslatnak az a 
megoldás, amely lehetővé tenné, 
hogy az országos egyház költségve
tését az országos egyház zsinata

hagyja jóvá, ez természetesen 
évente rendszeresen ülésező zsina
tot tenne szükségessé. (A jelenlegi 
megoldás és az alternatív megol
dás közötti döntés alapja, hogy a 
zsinat törvénynek tekinti-e az ál
lamhoz hasonlóan -  az országos 
egyház költségvetését.)

A zsinat több tucat javaslatot 
tett az előteijesztett javaslathoz, 
amelyeket a bizottság munkájánál 
figyelembe vesz majd. A bizottság 
munkáját is értékelve, a zsinat vé
gül úgy döntött, hogy a javaslatot 
részletes vitára is alkalmasnak ta
lálja, így a javaslat -  mellőzve az 
általános vitát -  részletes vitára 
kerül a következő ülésszakon.

Dr. Horváth József

A törvényalkotás kérdései 
az egyházi építészeti em lékeink őrzéséről, 

egyházi építészetünkről

Arcok a zsinaton

Zsinatunk a 18. ülésszakon elfo
gadta az Egyházi Gyűjtemények
ről szóló törvényt. A  törvényterve
zet tárgyalása során azonban vilá
gossá vált, hogy az egyházi építé
szetünkkel kapcsolatos rendelke
zések bizonyos részei a gyűjtemé
nyi törvénybe kell, hogy tartozza
nak (pl. az egyházi műemlékeink 
védelme), ezért a Zsinat felhatal
mazott az Oktatási Bizottság szer
vezetén belül a tervezet előkészí
tésével.

Bevonva az Egyházi Építészeti 
Bizottságot az előkészítésbe, a 19. 
ülésszakon tartott rövid ismertetés 
után a felmerült kérdések és gon
dolatok rendezésénél tartunk. 
Mindezek ellenére -  úgy gondo
lom -  mégsem érdektelenek a so
kakat érintő felvetések.

1. Egyházunk épületei és épít
ményei

-  Egyházi műemlékeink -  az or
szágos műemléki jegyzékben nyil
vántartott épületek

-  Egyházi építészeti emlékeink -  
templomaink, oktatási épületeink, 
intézményeink, intézeteink.

-  Egyéb épületek -  minden 
olyan épület és építmény, amely 
valamelyik egyházi önkormányzati 
szervezet tulajdonában van.

2. Egyházi műemlékeink védel
me

-  Egyházunk tulajdonában lévő 
műemlékeink egész nemzetünk 
kulturális kincsei, ezért az állami 
műemléki nyilvántartásban is sze
repelnek.

Az országos műemlékvédelmi 
törvény értelmében a műemlékek 
fenntartásáról a tulajdonosok kö
telesek gondoskodni.

-  A kötelezettség kiterjed a 
műemlék sajátos értékeit képező 
építészeti, képző- és iparművésze
ti, valamint kertépítészeti kialakí
tásának minden alkotóelemére és 
részletére, függetlenül attól, hogy

azok használat szempontjából nél- 
külözhetőek-e, vagy sem.

-  A kötelezettség kiterjed a 
műemlék eredeti megjelenését el
torzító sérülések, hiányok kijavítás 
sára, pótlására is.

-  Műemlékeinken végzendő min
den építési munka a törvény előírá
sai szerint engedélyköteles.

3. Egyházi építészeti emlékeink 
védelme

-  Egyházi építészeti emlékeink 
egyházi közösségeink hitéletének 
tárgyi feltételei, egyházunk törté
nelmének, kultúrájának, művésze
tének az alapját képezik. Egyházi 
jelentőségüknél fogva -  függetle: 
nül attól, hogy az állami műemléki 
nyilvántartásban nem szerepelnek 
-  egyházunkon belül a műemlékek 
védelmére vonatkozó rendelkezé
seket ezen épületekre is ki kell ter
jeszteni.

-  Egyházi építészeti emlékein
ken végzendő minden építési mun- 
ka -  függetlenül attól, hogy hatósági 
engedélyezésre kötelezett vagy sem -  
az Egyházi Építészeti Bizottság jóvá
hagyásával végezhető.
§

4. Egyéb épületek védelme
-  Az egyházi önkormányzatok 

tulajdonában lévő egyéb épületek 
fenntartásáról tulajdonosuk köte
les gondoskodni.

-  Minden építési munka, amely 
az állami törvények alapján ható
sági engedélyezésre kötelezett, 
előzetesen az Egyházi Építészeti 
Bizottsághoz jóváhagyásra benyúj
tandó.

-  Minden olyan építési munkát, 
amelynek elvégzéséhez a tulajdonos 
magasabb önkormányzati szervhez 
fordul anyagi támogatásért, az Egy
házi Építészeti Bizottsághoz kell jó
váhagyásra benyújtani.

-  Egyházunk épületeinek vé
delmére vonatkozó felvetéseink 
semmiképpen nem egy centralizált 
döntéshozó rendszer kiépítését cé

A bátran tervezett jövő
Mi, fiatalok azzal a reménnyel 

fogtunk neki a zsinati törvényalko
táshoz, hogy egyházunk életét fel
pezsdítő törvények születnek, gyor
san és hitből fakadó bátorsággal. 
Erre a bátorságra ma égetően szük
ség lenne. Zsibbadt az egyházi éle
tünk, s a veszteségek felett siránkoz
va nem lehet előre lépni.

A  lelkészi szolgálattal és a szolgá
latra való felkészítéssel kapcsolat
ban így születeti meg a „lelkészjelölt
ség” fogalma. Az, hogy a teológiai 
tanulmányok 6. éve ún. gyakorlati 
év legyen, olyan év, amikor a hallga
tók a gyülekezetekben „testközelbőr 
ismerkedhetnek meg a szolgálat 
ezerarcúságával. Akkor, amikor az 
említett tön'ények életbeléptetését 
tárgyalta a Zsinat, azzal a javaslat
tal éltem, hogy a gyakorlati 6. év be
vezetése lépcsőzetesen ' történjék. 
Úgy, hogy a jövő évtől már a felvéte
li hirdetésben szerepel ez a kitétel, s 
közben Teológiai Akadémia jelenle
gi hallgatói az alapvizsgát követően 
nyilatkozhatnak arról, hogy igénybe 
kívánják-e venni a 6. évet vagy az 
ötödik év végén teszik le a szigorla
tokat. (A javaslatomban azt is meg
említettem, hogy a diploma tekinte
tében nem lenne különbség 5 ill. 6 év 
alatt végzettek között addig amíg 
nem az új rend szerint jelentkeztek.) 
Ez a javaslat lehetőséget teremtett 
volna arra, hogy az egyházunk foko
zatosan szokjon hozzá egy -  re
ménység szerint -  jó  újításhoz, s ar
ra is, hogy ne kelljen a jövő század 
elejéig várni az első „lelkészjelöltek” 
megjelenésére.

Javaslatomat követően dr. Hafen- 
scher Károly testvérem arról tartott 
hosszas fejtegetést, hogy a fiatalokat 
nem lehet „életre szóló ” döntések elé 
állítani. Hozzászólásának tartalmi 
részével maradéktalanul egyetértek, 
de én nem életre szóló döntésről, ha
nem egy kísérleti jellegű bátor pró
bálkozásról beszéltem. S úgy gondo
lom, hogy szavait azért nem kellett 
volna elmondania, mert, nem köz
vetlenül a tárgyhoz kapcsolódtak, s 
dr. Hafenscher Károly éppen teoló
giai súlyánál fogva -  véleményem 
szerint -  egy merész újítási javasla
tot söpörtetett le a zsinat asztaláról. 
A z ülésvezető elnök a javaslatomat 
nem is szavaztatta meg. A  félelem  
görcse a közeli megvalósíthatóság

helyett a távoli változásokra vok
solt.

A  bátor „jövőtervezés” a zsinati 
munka más fázisából is hiányzik. 
Egy olyan struktúra körvonalai kez
denek kirajzolódni, amelyek nehéz
kessé teszik a lendületes szolgálatot.
S akkor, amikor a strukturális kér
dések tárgyalásánál az egyházközsé
gek állapotát elemző előterjesztés 
hangzott el dr. Sólyom Jenő alapos 
statisztikai felmérés-elemzése által, 
akkor én magam is megdöbbentem.

Egyházunknak nincs, illetve nem 
lehet más útja, mint a lelki munka, 
a belső gyülekezeti munka megerősí
tése.

S mit csinálok én? Évente közel 
egy hónapnyi időt töltöttem zsinati 
munkával. Közel ugyanennyit más 
bizottsági és megyei feladatok ellátá
sával. Ez vagy a töltekezés és az erő
gyűjtés (magyarul a szabadidő), 
vagy a gyülekezeti munka rovására 
ment. Mindenképpen a gyülekezet 
voljt a vesztes, mert vagy állandó ro
hanásban vagy teljes kimerültségben 
látott. A  bátran tervezett jövő -  ezért 
dolgoztam -  szerény képességeim
mel -  eddig a zsinatban. Most úgy 
látom, egyházunkban mindenek elé 
kell rendelni a gyülekezeti lelki mun
kát és a pásztori szolgálatot. A  szek
ták veszélye (gyülekezetemben ál
landó a jelentős munkájuk hatása), 
és a közöny, érdektelenség s a kö
zösségek széthullása ellen kevés az 
emberi erő. De ha azt sem tesszük 
meg amit elvárnak tőlünk a gyüle
kezetek, akkor hogyan adunk szá
mot? A  bátran tervezett jövő -  meg
elevenedő gyülekezetek, ébredő kö
zösségek- ezt nem biztosítja a múlt
ra és a jelen keserűségére építő tör
vényalkotás.

Más megoldást nem láttam, hogy 
ne tegyek a lelkiismeretem ellen: a 
zsinati tagságomról lemondtam.

A  további reménykedőknek -  
akik még ott fáradoznak -  sok-sok 
új ötletet és gazdag fantáziát kívá
nok. S akik a félelmük, vagy a jelen 
helyzetet konzerválni akaró szűklá
tókörűségük miatt gátjai lettek a len
dületes törvényalkotásnak -  azok
nak komoly önvizsgálatot és Lélek
től megújulást kérek.

Testvéri szeretettel:
Bence Imre 

volt zsinati tag

FELVETEL
AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA

Egyházunk lelkészeinek és hittantanárainak 
képzése az Evangélikus Teológiai Akadémián fo
lyik, amely egyházunk államilag elismert egyetemi 
rangú intézménye. Várjuk elsősorban azok jelent
kezését, akik Jézus Krisztusban hisznek és elhívást 
éreznek, hogy az evangélikus egyházban szolgálja
nak.

Az Evangélikus Teológiai Akadémián %képzés 
lehetőségei a következők:

A. Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra fel
készítő teológiai tanulmányok. A tanulmányi idő 
hat év, öt év teológiai és egy év gyakorlati képzés. 
A. felvétel -  melynek alapfeltétele a középiskolai 
érettségi -  felvételi vizsga és beszélgetés alapján 
történik. Felvehető hallgatók száma: 25 fő. Első
sorban férfi kérvényezők jelentkezését várjuk.

B. Nappali hittantanár-képzés olyan jelentke
zők részére, akik az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyete
men vagy a Károli Gáspár Református Egyetemen 
valamely tanárszakra már felvételt nyertek, ill. 
ilyen szakot végeznek, s ezt igazolni tudják. A  ta
nulmányi idő öt év. A  felvétel felvételi vizsga és 
beszélgetés nyomán történik. Felvehető hallgatók 
száma: 10.

C. A levelező tagozaton folyó hittantanár- ill. 
hitoktatóképzésről hamarosan külön tájékoztatót 
adunk közre.

A felvételi kérvényhez -  melynek fel kell tüntet
nie, hogy teológiai (A) vagy nappali hittantanári 
(B) képzésre jelentkezik a kérvényező -  a követke
ző okmányokat kell mellékelni:

1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bi

zonyítvány, érettségi előtt állóknak az iskola által 
a felvételi vizsgákon a középiskolából hozott pon
tok kiszámításához kitöltött betétlap (esetleg a kö
zépiskola harmadik osztályos év végi és negyedik 
osztályos félévi bizonyítványának fénymásolata),

3. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a je
lentkező felsőfokú tanulmányokra alkalmas,

4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfirmációt iga

zoló bizonyítvány,
6. kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja 

a jelentkező családi és szociális körülményeit, kap
csolatát gyülekezetével, valamint a jelentkezés in
dítékait,

7. az elmúlt két évben végzett egyházi szolgála
tairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított 
bizonyítvány,

8. az esetleges állami (vagy azzal egyenértékű) 
nyelvvizsga bizonyítványa,

9. a jelentkező nevére megcímzett normál mére
tű boríték.

Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de in
dokolt esetben hiteles másolatban is lehet mellékel
ni. A másolat „egyházi használatra” megjelöléssel 
az egyházközségi lelkész által is hitelesíthető.

A felvételhez szükséges az illetékes lelkész aján
lása, mindenesetre annak a lelkésznek az ajánlása 
a jelentkező alkalmasságáról, aki az illetőnek az 
utóbbi időben lelkipásztora volt. Az ajánlást a lel
kész a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg külön le
vélben közvetlenül az Akadémia rektorának cí
mezve.

A  fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az 
Evangélikus Teológiai Akadémia Felvételi Bizott
ságához címzett kérvényeknek, valamint piros 
postautalványon feladott 1500 Ft. felvételi vizsga
díjnak 1996. március 1-ig kell az Akadémia Rektori 
Hivatalába (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) 
beérkeznie.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hall
gatói -  amennyiben ez csak lehetséges -  lakói a 
Teológus Otthonnak, ahol lakást és teljes ellátást 
kapnak. A jó tanulmányi eredményt elért és rászo
ruló hallgatók szerény ösztöndíjban részesülhet
nek. Elegendő hely esetén a hittantanár szak nap
pali 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 kommuniká
ciókészség.

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részére egy
mást követő napokon kerül sor, melynek (várható
an június végi) időpontjáról a jelentkezők értesí
tést kapnak. Az időpont módosítására nincs lehe
tőség.

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 hittanköny
vek alapján),

4. Luther: Kiskáté,
5. Prőhle Károly „Az evangélium igazsága” c. és
6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörténet” c. hit

tankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi 

hivatalokban és az Evangélikus Sajtóosztályon 
(1085 Budapest, Üllői út 24. Tfelefon: 134 35 67; 
133 64 38).

A felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe 
vesszük a jelentkezők latin, és valamely modem 
nyelvből tett érettségijét ill. állami vizsgáját. 

Budapest, 1995. november 9.
Dr. Reuss András s. k. rektor

lozzák, hanem annak a meggyőző
désnek a kifejezésére szolgálnak, 
hogy templomaink, iskoláink és 
egyéb épületeink fenntartása és 
védelme ne csak a tulajdonosi jo
gokkal és kötelességekkel felruhá
zott egy-egy egyházközség vállára 
nehezedő gond és öröm, hanem 
egész Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk közügye legyen.

-  Hasonló módon egyházi köz
ügynek tekintjük az egyházunkban 
zajló építészeti tevékenységet és 
az építési feladatok végzését.

5. Az egyház szolgálatában vég
zett építészeti teyékenység

-  Minden egyházi önkormány
zati szervezetnek joga van építési 
szándékának érvényt szerezni.

-  A megvalósítás mind teoló
giai, mind kulturális és gazdasági 
szempontból egész egyházunkat 
érintő közügy, ezért -  az állami 
törvények betartása mellett -  csak 
az Egyházi Építészeti Bizottság jóvá
hagyásával hajtható végre.

-  Meglévő épületeken végzen
dő építési munkák jóváhagyási i 
rendjét az Egyházunk épületeinek 
védelméről szóló törvényrész ha
tározza meg.

6. Egyházi Építészeti Bizottság
-  A Magyarországi Evangélikus 

Egyház Országos Közgyűlése Egy
házi Építészeti Bizottságot választ.

-  Az Építészeti Bizottság jóvá
hagyási jogokkal felruházott szak
mai testület.

-  Építészeti tervek jóváhagyása 
mellett feladata: szaktanácsadás, 
műemlékvédelem felügyelete, egy- 1 
házi műemlékek és építészeti em
lékek nyilvántartása, tervek, irat- 
anyagok és dokumentumok gyűj
teményének gondozása és szakmai 
felügyelete.

Egyházi építészeti ügyekért fe
lelős testületet 1942. november 20- 
án hozott létre egyházunk orszá
gos közgyűlése (TUdjuk meg Sándy 
Gyulának az 1944-ben kiadott 
„Évangélikus Templomok” című 
könyvben megjelent írásából).

A  testület neve: Egyházművé- j 
szeti Thnács Építészeti Osztálya * 
volt.

Az Építészeti Osztály feladatait í 
a következőkben határozták meg: '

a) Az egyház minden közületé- : 
ben, intézetében és intézményé
ben felmerült építészeti kérdések
ben szaktanácsot adni.

b) Felügyelni arra, hogy minden 
egyházi építkezés építőművészeti, 
szerkezeti és gazdasági szempont
ból a legtökéletesebb legyen.

c) Előmozdítani, hogy mind
azok az építmények, amelyeket 
egyházi közületek és intézmények 
létesítenek, késő utódoknak is hir
dessék országunk és egyházunk je
lenkorbeli kultúrszínvonalát.

d) Őrködni, hogy egyházi épít
kezések alkalmával mindazok az 
érvényben lévő rendelkezések is 
betartassanak, amelyek egyes épít
kező közületek és intézmények ve
zetőinek figyelmét elkerülték.

Napjainkban is működik hason
ló testület Építési és Egyházművé
szeti Bizottság néven Inotainé 
Lukácsi Judit vezetésével.

Az 1942-ben megfogalmazott 
feladatok ma is érvényesek. A te
vékenységi kör azonban kiterjeszt
hető a műemléki és építészeti em
lékek gyűjteményének szakmai 
felügyeletére és gondozására is.

7. Műemlékek és építészeti em
lékek gyűjteménye

-  Az egyházi építészeti emlé
kek gyűjteményének -  amely önál
ló és összefüggő országos gyűjtő
köri közgyűjtemény -  fenntartásá
ra, kezelésére a múzeumokra, le
véltárakra és könyvtárakra vonat
kozó jogszabályokat kell alkalmaz
ni.

-  A Magyarországi Evangélikus 
Egyház szervezetei egyházi levéltá
rakban gyűjtik az egyház tulajdoná
ban lévő épületek terv- és iratanya
gait, valamint dokumentumait az 
Építészeti Bizottság szakmai fel
ügyelete mellett.

Felvetéseink és javaslataink el
sősorban építészeti szempontok fi
gyelembevételével születtek.

A tervezet nem önálló törvény
fejezetnek készül, hanem részekre 
bontva épül be a megfelelő tör
vényfejezetekbe, ezért szükséges
nek tartjuk más nézőpontok meg
nyilvánulását. Várjuk testvéreink 
írásos véleménynyilvánítását.

Ifi. Benczúr László

ífk
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AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK ESEMÉNYEI
100 éves a budavári tem plom

Az ünnepi istentiszteletet a szo
kott reformációi programokkal 
összekötve előadássorozat előzte 
meg. Egy héten át, estéről estére 
népes gyülekezet hallgatta a gaz
dag programot. Az esték hármas 
pilléren nyugodtak. A közös kö
nyörgés és igeolvasás után előadá
sok hangzottak fel a gyülekezet 
történetéből. Dr. Fabiny Tibor, 
Benczúr László, Keszthelyiné 
Sztéhló Sára, Madocsai Miklós és 
Szabó László álltak a mikrofon elé. 
Mindannyian úgy tekintettek a 
múltba, hogy a jelen örömét, s a 
jövő Istenbe vetett reménységét 
építették a gyülekezet jelenlévő 
tagjaiban.

Az előadásokat muzsika követ
te. Néha ez látványos megmozdu
lást jelentett (a gyülekezet Schütz 
Kórusa -  Csorba István vezetésé
vel), néha szóló éneket (Benczúr 
Erzsébet -  Fasang László kíséreté
vel). Volt orgonamuzsika (Peskó 
György orgonaművész-kántor em
lékezett vissza, az orgonaépítés 
időszakára és 35 éves kántori szol

gálatára, majd szép kompozíciók 
megszólaltatásával „illusztrált” be
mutatót tartott a regiszterekről) és 
volt magávalragadó gitármuzsika 
(Morvay Éva és Tornai Péter gitár
művészek előadásában). S hallha
tó volt a különleges képességű 
Cantus Corvinus Énekegyüttes -  ők 
Bach imádság-motettáját szólal
tatták meg: Jöjj, Jézus, jöjj! 
(Komm, Jesu, komm!).

Az esték igehirdetéssel fejeződ
tek be: részben a gyülekezet jelen 
és volt lelkészei, részben pedig a 
finn-német-kolozsvári testvérgyü
lekezetek lelkészei hirdették az 
evangéliumot.

Méltó emlékezés volt ez a hét az 
eseménydús múltra, s nagyszerű 
előkészület a vasárnapi ünnepi is
tentiszteletre.

KH
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Az ünnepi istentiszteleten vala
mennyi testvérgyülekezet képvi
seltette magát. Kouvolából (Finn
ország) M ikko Reijonen lelkész,

Schrobenhausenből (Németor
szág) Hans Joachim Pittius fel
ügyelő, Nürnberg St. Sebaldus 
gyülekezetét dr. Ingeborg Böckel 
képviselte, és ott volt a kolozsvári 
gyülekezet és az erdélyi evangéli
kusok képviseletében Mózes Árpád 
püspök. Valamennyien szolgáltak 
a liturgiában és köszöntötték a ju- 
bilálókat.

Az igehirdetést Szebik Imre püs
pök tartotta Mt 5,14 alapján. 
1895. október 23-án Scholtz Gusz
táv püspök felszentelő igehirdeté
sének volt ez a textusa. Ő nevezte 
a budavári gyülekezetét és temp
lomát „hegyen épült városnak”, és 
ebben foglalta össze az ige üzene
tét Szebik püspök is. Az egyház 
nem elrejthető. Nem rejthető el 
hitünk fényének világossága -  Is
ten közelségében élhetünk. Nem 
lehet elrejteni az igazság lobogó 
fáklyáját, de hűségünk sokszor 
pislákoló mécsesét sem. Isten hű
sége őriz minket, és nem közöm
bös, hogy a „hegyen” hogyan szol
gálunk!

Stúr Dénes felügyelő olvasta fel 
a gyülekezet ünnepi nyilatkozatát, 
felolvasta a történeti összefogla
lást, melyet Madocsai Miklós ny. 
lelkész készített el, de nem tudott 
jelen lenni. Sokan osztották meg a 
gyülekezet örömét jelenlétükkel, 
köszöntésükkel, így Bálint László 
esperes, dr. Kiszely István alpolgár
mester, dr. Nagy Gyula ny. püspök, 
Irene Csontagh a németajkú gyüle
kezet, és Csorna Aronné segédlel
kész a református gyülekezet ne
vében.

Ünnepelt és emlékezett a gyüle
kezet énekkara is, a Schütz Kórus. 
Nevéhez méltóan Schütz: A  12 
éves Jézus a templomban című 
bibliai művét adta elő szólistákkal, 
fuvola- és orgonakísérettel Csorba 
István karnagy vezetésével.

A 150 éves gyülekezet 100 éves 
templomában egy héten keresztül 
így adott hálát Isten megtapasztalt 
szeretetéért, templomáért és az 
igehirdetők, „bizonyságtevők fel
legéért”.

A Protestáns 
Kulturális Est

az idén a MOM Művelődési Ház
ban zajlott le. Igen nagy volt az ér
deklődés, a tavalyinál nagyobb te
rem jól befogadta a megjelente
ket.

Dr. Bóna Zoltán főtitkár meg
nyitója után a Lutheránia Ének- és 
Zenekara F. Tündér: Erős vár a mi 
Istenünk I  kantátáját adta elő 
Kamp Salamon vezényletével. Ká- 
nyádi Sándor erdélyi költő tanú
ságtétele és versmondása az igaz
ságra és a szabadságra mutatott. 
Üdítő újdonságként hatott a bap
tisták Újpesti Harangkórusának né
hány száma, valamint a Gryllus 
testvérek bemutatója legújabb mű
vükből, a Hegyi beszédből (Sumo- 
nyi Zoltán verseire írták). Az est 
mondanivalóját versekben foglalta 
össze Incze Ildikó, Balikó Tamás, 
Csíkos Sándor és Lórik Levente. Az 
üzenet tovább zengett az egyesített 
három kórus előadásában. A Rá
day Kórusból, a Pestszenterzsébet 
Református Gyülekezet Énekkará
ból és a Baptista Ifjúsági Kórusából 
alakult hatalmas kórust Máté Já
nos, Takaró Mihály és Kovács Ist
ván vezényelte.

Az Országos 
Reformációi 
Ünnepélyt

a kispesti baptista imaházban tar
tották. Itt dr. Hegedűs Lóránt re
formátus püspök igehirdetését 
hallgatták meg a jelenlévők. lKor 
4,9 alapján szólt arról, hogy „látvá
nyosságává lettünk a világnak”. Az 
Isten színházának megvan a dicső
sége. Krisztus szavát zengjük bele 
a világba, azt, hogy feltámadott és 
él, azt, hogy megtérésre, újjászüle
tésre hív és mi is megkaphatjuk 
ajándékát, hogy hallgatói es befo
gadói lehetünk igéjének.

Dr. Reuss András rektor előadá
sának címe ez volt: Reformátori 
hittel a pluralista társadalomban. A 
többszínűség megtalálható az egy
házban, de maga a hitünk nem 
pluralista. Mi tudjuk, hogy két úr
nak szolgálni nem lehet. Egyedül 
Jézus Krisztus az, akié az üdvös
ség. Nem lehetünk fundamentalis
ták, hittel fogadjuk, hogy az egy
háznak mindig meg kell újulnia, 
reformációra van szüksége.

Az ünnepi liturgiában a MEÖT 
tagegyházainak képviselői vettek 
részt, a pestszent erzsébeti és kis
pesti baptista énekkar szolgálata 
tette teljessé az ünnep üzenetét.

T.

B Ú C SÚ  A TEM PLO M TÓ L
Bontásra kerül a keszthelyi templom

Megszokott dolog, hogy lapunk
ban szinte hétről hétre templom
renoválás utáni hálaadásról, új 
templom felszenteléséről számo
lunk be. Annál nehezebb szívvel 
tettem eleget a lelkésznő meghívá

sának, amikor október 31-ére a 
templomban tartandó utolsó isten- 
tiszteletre hívott meg. Templom
bontás? Miért? -  kérdezhetjük. A 
templom külső renoválása kap
csán tetőfedő mesterek indultak 
munkába, hogy új cserepezéssel 
megóvják a templomot a beázás
tól. És akkor derült fény a nagy ve
szélyre: amikor a templomot épí
tették, nem került betonkoszorú a 
falak tetejére, hanem vastag fe
nyőgerendát fektettek le és abba 
csapolták bele a szarufákat. Mind
ez 1928/29-ben történt. Azóta be
ázás, a „természetes” kopás foly
tán elkorhadt a gerenda, megcsú
szott a tető és kezdte nyomni a fa
lat kifelé. Sajnos, az alapok sem 
bizonyultak megfelelőnek, így a fal 
töve is megmozdult, összedőléssel 
fenyegetett az erős nyomás. A 
munkások nem kezdhették el 
munkájukat, mérnököt, szakértőt 
kellett hívni, és azok életveszélyes
sé nyilvánították az épületet. Szin
te egyik napról a másikra erős ge

rendákkal kellett megtámasztani a 
falakat kívülről, a mennyezetet 
bent a templomhajóban pedig alá
dúcolni.

Nagyné Szeker Éva, a gyülekezet 
lelkésze mondta ezt el szomorúan, 
amikor megálltunk a templom 
előtt. A padokat, orgonát már el
szállították biztos helyre, a gyüle
kezet a feldúcolt tető alatt kön
nyes szemmel gyülekezett össze, 
hogy egy utolsó istentiszteleten 
búcsút vegyenek szeretett templo
muktól. Az volt a kérésük, hogy 
úrvacsorái istentisztelet legyen az 
utolsó alkalom, ezzel is azt erősí
tették meg, hogy Jézussal való szo
ros közösségben, egymás kezét 
fogva fogadják ezt a csapást, és re
ménységgel indulnak neki az egye
lőre még homályos jövendőnek.

A lelkésznő Ezsd 3,10-13 verse
it olvasta fel. Ez volt az alapkőleté
tel igéje. Az ószövetség papjai, le
vitái és férfíai „hangosan sírtak” a 
régi felett, amikor szemük láttára 
az új templom alapját rakták le, 
sokan pedig hangosan örvendez
tek. Ujjongás volt az könnyek kö
zött. Ennek a generációnak pedig 
könnyek között kell várnia, míg uj
jonghat az új templom alapjánál.

Schmidt János, a gyülekezet tisz
teletbeli felügyelője -  aki még a 
templom felszentelésének tanúja

volt -  foglalta össze röviden a gyü
lekezet és a templom történetét. A  
kezdet a 17. századra megy vissza, 
majd 1856-ban gyűlt össze újból a 
gyülekezet. 1928-29-ben épült fel 
a templom, augusztus 4-én szen
telte fel Kupi Béla püspök.

Az úrvacsorái istentisztelet után 
a gyülekezet sorban az oltár elé já
rult, és az ott elhelyezett kicsiny 
gyertyákat egy már ott égő nagy 
gyertyáról meggyújtották. Volt, aki 
égő gyertyáját letette az oltár kö
vére és az ott hamvadt el, volt, aki 
magával vitte haza, hogy képlete
sen „átvigye” majd lángját és fé
nyét az új templomba.

Mert lesz új templom. A város 
önkorm ányzata m áris segített, és 
tágas telket bocsátott rendelkezés
re, hogy felépülhessen az új temp
lom, az egyházi központ.

Ezen az istentiszteleten nagyon 
sokan voltak. Reformátusok is, lel
készükkel, Kuti Gézával az élükön. 
Katolikusok és más felekezetek 
tagjai is, akik könnyes szemmel 
búcsúztak és vitték magukkal e 
templom fényét. Reméljük, az új
nak építését is ilyen figyelemmel 
és együttérzéssel kísérik majd.

Az idei Országos Protestáns Na
pok eseményei között a keszthelyi 
búcsúzás könnyes szemű gyüleke
zete indítson minket testvéri sze- 

retetre irántuk. A 
veszteségben is le
het ünnepelni: re
ménységgel!

TAPOLCA

A keszthelyi láto
gatás napját ki
használva, sikerült 
betekinteni a szór
ványok életébe is. 
A  meglátogatott 
szórvány a tapolcai 
gyülekezet volt. A 
húszezer lakosú

egykori „bányászvárosban” mind
össze 130 református, és 100 evan
gélikus él. A közös templom 
1935-36-ban épült. Érdekessége 
és jellemzője a lelkipásztorolás
nak, hogy mindkét lelkész Keszt

helyről látja el a szolgálatot már 
1926 óta.

A gyülekezet nagyon öntevé
keny. A város vérkeringésébe is ak
tívan bekapcsolódtak. Még a lelké
szeket is meglepték öntevékeny 
munkájukkal, mikor bekapcsolód
va a „Virágos Tkpolcáért” mozga
lomba, udvart rendeztek, templom 
környezetét hozták rendbe, virágo
kat, bokrokat ültettek. Az október 
25-i szeretetvendégségen vették át 
a mozgalom keretében elnyert 2. 
helyezésükért kapott díjat. Forga
tott ezen a városi TV is -  így szüle
tett meg velük az együttműködés -  
és a halottak napján a temetői is
tentiszteletet közvetítették.

Valamikor 1860 táján evangéli
kus lelkész lakott a városban, 
Tamóczai Balázs személyében, akit 
összeesküvés vádjával bíróság elé 
idéztek és onnan nem tért vissza.

Szabó Mihály felügyelővel, Saj
tos József gondnokkal és feleségé
vel, Török Krisztina kántorral és 
Abrahám Andrásné egyházfival be
szélgettünk a gyülekezet pezsgő 
életéről. „A szeretet hódít” -  
mondták és ez segít az öntevékeny 
munkában.
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Hálaadó nap Felsőpetényben és Nógrádon
Két esztendő kitartó munkájá

ért adtunk hálát Felsőpetényben. 
Kis templomunk, mely elmúlt 210 
éves, kívül-belül megújult. Az ün
nepség egyik meghívottja találóan 
mondta: ragyogóvá lett. Az Úr há
zához illő külső és belső tisztaság 
emlékeztet, hogy aki ide belép, Is
ten jelenlétét tapasztalja és ő maga 
is megtisztulhat, megújulhat Jézus 
Krisztus által.

E gondolatok jegyében hangzott 
az ünnepi istentiszteleten Szebik 
Imre püspök prédikációja a 27. 
Zsoltár 4. verse alapján. Istennek 
köszönjük, hogy a templom a ma
ga szépségében hirdetheti az ő di
csőségét -  hangzottak a prédikáció 
bevezető szavai.

Neki a legszebbet szabad csak 
adnunk, de a község ékessége is a 
templom. Tornyával az ég felé mu
tat, ahonnan jön a segítség és az 
áldás minden ember számára.

Legyen ez a zsoltárvers mind
annyiunk imádsága. Ajándékozza 
meg Isten a gyülekezetét a temp
lom utáni vágyakozással!

A templom az Istennel való kö
zösség helye: M ENEDÉK Ugyan
akkor a templom Isten SZOLGÁ
LATÁNAK a helye is. Végül azért 
is imádkozik a zsoltáros, hogy 
LÁTHASSA AZ ÚR JÓSÁGÁT. 
Ha így megnyílik a szemünk, ak
kor talán másképp szemléljük a 
magunk életét is. Érre nyújt alkal
mat ez a mai ünnep is.

Az istentisztelet után, ünnepi 
közgyűlés keretében ismertette 
Benyusovics Ervin felügyelő a gyü
lekezet elmúlt években tett erőfe
szítéseit és a templomfelújítás me
netét. Ezután Zólyomi Mátyás lel
kész köszönte meg a gyülekezet ál
dozatkészségét. Ünnepségünket 
Németországból jött vendég is 
megtisztelte Reiner Rinne szemé
lyében, aki a német protestáns 
egyházak szervezetének delegá
ciójával érkezett Magyarországra.

Á hálaadó nap délután Nógrá- 
jdon folytatódott, ahol a gyülekezet 
nagy áldozatvállalással felújíttatta 
orgonáját. Az ünnepséget Trajtler 
Gábor orgonaművész szép előadá
sa tette emlékezetessé. Bach, 
Pachelbel és más szerzők művei
nek megszólaltatásával mutatta 
be, mit tud a sok munkával és fá

radsággal felújított orgona. Az ün
nepséget itt is Szebik Imre püspök 
igehirdetése gazdagította, aki szol

gálatában az egyházi zene, ezen 
belül is az orgona jelentőségéről 
szólt.

Az orgonamuzsika is a misszió 
eszköze lehet -  mondta a püspök. 
Közelebb visz Istenhez, segít el
mélyedni az áhítatban, Isten imá
datában. A zene szépsége, harmó
niája arra az Úrra mutat, aki a mi 
életünkben is a szépet, a harmó
niát munkálja, hogy boldog legyen 
életünk. Ezért dicsérjük őt!

Az istentisztelet végén Dobos 
Vince, a gyülekezet felügyelője 
mondott köszönetét mindazok
nak, akik az orgona felújítását elő
segítették adományukkal, illetve 
munkájukkal. Köszöntötte Sípos 
István és Tamai Endre orgonajaví
tó mestereket, akik újjávarázsol
ták a régi hangszert. Nagy öröm 
volt a gyülekezet számára, hogy az 
ünnepségen részt vett Bakay Beat
rix segédlelkésznő, aki e hónapban 
kezdi meg szolgálatát a Nógrádi 
Gyülekezetben.

Az ünnepség fénypontja volt az 
énekkar szolgálata. Jézus szavát 
szólaltatták meg: „Jöjjetek énhoz- 
zám mindnyájan, akik megfáradta
to k  és megterheltettetek és én meg- 
nyugosztlak titeket. ” (Mt 11,28.) Jé
zus békessége, töltött el minket 
ezen a napon. Éreztük, velünk volt 
és velünk marad kegyelmével.

Zólyomi Mátyás

Hírek NyíregyházárólA  nyár folyamán a gyülekezet fiataljainak több 
korosztályban és több helyen is tartottak táboro

kat. Bozorády Zoltán esperes vezetésével két csendes
hét megrendezésére is sor került Sátoraljaújhelyen. 
Laborczi Géza és Sztankó Gyöngyi Olcsván szervezett 
Jcét konferenciát körzeteik fiataljainak. Tiszadobon 
immár hatodik alkalommal került sor az ökumenikus 
nemzetközi tábor megtartására, határon túli magyar 
fiatalok és lelkészek részvételével.

Eközben a havi rendszerességgel tartott egyházze
nei alkalmak sem maradtak el. „Lutheránus zenei ud-

Az Olcsván konfirmáltak

var” elnevezéssel két szabadtéri hangversenyen is 
gyönyörködhettek a nyíregyháziak, a lelkészi hivatal 
teraszán. Július 2-án a Nagyvarsányi Baptista Gyüleke
zet rézfúvósai, augusztus 6-án pedig Nagy Csaba táro
gatóművész adott koncertet -  utóbbihoz zenetörténe
ti előadás is kapcsolódott. A szeptemberi alkalmon -  
szerencsés egybeesés folytán -  a Cantemus által szer
vezett nemzetközi kórustalálkozó résztvevőit hallgat
hatták a gyülekezet tagjai is a Nagytemplomban: köz
tük a japán Aoi Tori kórust és a finn Jalasjärvi Ifjúsági 
Kórusát, valamint a Pro Musica Leánykart. Október 
1-jén pedig Finta Gergely orgonaművész ajándékozta 
meg hallgatóságát csodálatos játékával. -

Világi zenei és kulturális rendezvényeknek is helyt 
adott a Nagytemplom. Augusztus 5-én a „Magyar Bé
keszövetség” által a hirosimai katasztrófa emlékére 
rendezett hangversenyen Lehotka ,Gábor játszott. 
Szeptember 6-án pedig a „Nyírségi Ősz” eseményei
nek nyitóalkalmán Kovács Endre adott koncertet.

Hosszú évek óta nem volt lelkészavatás Nyíregyhá
zán, így különösen is nagy eseménynek számított I  
mind a gyülekezet, mind a lelkészek számára -  Mol
nár József, végzett teológus avatása, amelyre július 
9-én került sor. Szebik Imre püspök a nagyszámú je
lenlévők imádságával kísérve indította útjára egyhá
zunk legfiatalabb lelkészét, aki azóta Oroszlányban 
szolgálatba is állt.

Augusztus 12-13-án a kiskőrösi gyülekezet presbi
terei látogatták meg a nyíregyháziakat, Lupták György 
lelkész vezetésével. Ez alkalommal a nagytemplomi 
istentiszteleten a vendég lelkész szolgált igehirdetés
sel, és a két nap alatt számos alkalom nyűt a találko
zásra, ismerkedésre.

A Kossuth Gimnázium tanévnyitó istentisztelete 
szeptember 1-jén, a gyülekezet hittanosainak tanév
nyitója pedig szeptember 3-án volt. Szeptember
10-én Gáncs Péter, nagytarcsai lelkész, a Rádió
misszió munkatársa hirdette az igét, délután pedig 
szeretetvendégség keretében tartott előadást a 
misszió fontosságáról. Ezen a vasárnapon a geren- 
dási gyülekezet egy csoportja is kirándulást tett 
autóbusszal Nyíregyházán, lelkészeik, Baranka 
György és Baranka Mária vezetésével, s részt vettek 
az istentiszteleten.

Szeptember 13-án az esti istentiszteleten a Tisza- 
dobi Nemzetközi Ökumenikus Tábor vezetői -  részben 
határon túli lelkészek -  szolgáltak bizonyságtétellel. 
Az alkalmon elhangzott Gryllus Dániel-Sumonyi Zol
tán: „Hegyi beszéd” című műve is, Gryllus Dániel és 
Gryllus Vilmos előadásában. Szeptember 15-én a Bor- 
sod-Hevesi és a Hajdú-Szabolcsi egyházmegyék közös 
LMK-ülést tartottak a rozsrétszőlői „Bethlehem” 
Gyülekezeti Házban; Szebik Imre püspök előadása 
„Népegyház, missziói egyház, hitvalló egyház” témá

ról szólt. Másnap Szebik püspök felavatta az EM- 
MAUS Szeretetotthon új, húszágyas épületszámyát. 
Az egésznapos hálaadó rendezvényen köszöntőt 
mondott a varos polgármestere, Csabai Lászlóné is. A 
Cantemus énekkar hangversenye mellett a modem 
zene is képviseltette magát Győri János Sámuel Her- 
mons együttesének jóvoltából.

Szeptember 17-én a Kistemplomban gyülekezeti 
csendesnapot tartottak „Isten szeretetének különcei” 
címmel.

A szeptember 24-én tartott „Aratási hálaadó ünne
pet” a városi TV is rögzítette. Ugyanezen vasárnap 
délutánján a „Rokkantak napja” alkalmából ökume
nikus istentiszteletet tartottak mozgássérült ember
társaink számára. Az alkalomra a Start Rehabilitációs 
Vállalat dolgozói tolókocsik számára szolgáló feljárót 
építettek a templom lépcsőjéhez.

Szeptember 29-én a Kossuth Gimnázium elsősei 
tettek fogadalmat I  szüleik jelenlétében -  arra, hogy 
jó magaviseletükkel, szorgalmukkal öregbítik alma 
materük hímevét. Ézt követően az igazgatótanács 
tagjai, és a hitoktatók ünnepélyesen a diákok ruhájá
ra tűzték az iskola jelvényét.

Isten iránti hálával gondolhatunk arra, hogy az 
ilyen „rendkívüli” események mellett a vasárnapi is
tentiszteleteken, kazuális alkalmakon, hittanórákon, 
bibliaórákon is hangozhat az evangélium. Ehhez kér
nek lelkészeink sok erőt, és Urunk áldását.

(ops)
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N A P R Ó L  NA
Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. 
Zak 9,9.

VASÁRNAP Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én 
I fogom a kezedet, megőrizlek. Ézs 42,6 (lKor 1,30; I Mt 21,1-9; Róm 13,8-14; Zsolt 117). Jézus tanítása 
I nem törölte el a törvényt -  a Tízparancsolatot -  te- 
I hát mi emberek, azzal tartozunk egymásnak, hogy 
I szeressük egymást. Az Úr azt tanítja: „Szeresd fele- 
I barátodat, mint magadat.” A szeretet a törvény be- 
I tartása.

HÉTFŐ Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A 
világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és 
egyenesség. Ef 5,8-9 (Zsolt 97,11; Lk 1,67-79; Ézs 
40,27-31). Áldott az Isten -  Izráel Istene - , hogy 
Megváltót adott a földre, üdvözítőt az emberiség
nek. Bűneink bocsánatát kapjuk és félelem nélkül 
szolgálhatunk Néki azzal,-hogy egymást szolgáljuk 
szeretetben és békességben. Imádkozzunk naponta 
Istenünk könyörülő irgalmáért, hogy a sötétségből, 
a bűn völgyéből a világosságra jussunk és a békesség 
útján járhassunk, azon az úton, melyen előttünk jár 
az Urunk, Jézus Krisztus.

KEDD Jézus Krisztus mondja: Ha parancsolataimat 
megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Eze
ket azért mondom nektek, hogy az én örömöm le
gyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Jn 
15,10-11 (Zsolt 112,1; Mik 2,1-13; Ézs 41,8-14). Jé
zus azt akarja, hogy mi emberek szeressük egymást. 
A szeretet nem emberi mérték szerinti kell, hogy le
gyen. Jézus azt kívánja, hogy úgy szeressük egymást, 
ahogyan Ő szeretett minket. Nem kevesebbet, mint 
az életét adta értünk, és barátainak nevezi azokat, 
akik megtartják az Ő parancsolatait. így bármit ké
rünk az Atyától a Jézus nevében, azt az Atya meg
adja nekünk.

SZERDA Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek 
mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legye
tek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult 
nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok 
a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Fii 2,14-16 
(lMóz 6,9; Jel 22,12-21; Ézs 42,1-9). Jézus Urunk az 
Élső és az Utolsó, a Kezdet és a Vég. Boldog ember 
az, aki hallgatja Isten igéjét, megszenteli az ünnep
napot, naponta imádkozik Urához, hálát ad mind
azért, amit kap; minden kérését meghallgatja az Úr.

CSÜTÖRTÖK Jézus ezt mondta nekik: Az én elede
lem az, hogy teljesítem annak az akaratát, aki elkül
dött engem, és bevégezem az ő munkáját. Jn 4,34 (Ézs 
55,2; Zsid 10,19—23; Ézs 43,1-7). Jézus megmutatta az 
utat, melyen Ő járt, nekünk csak utána kell mennünk. 
A hívő keresztyén ember tudja, hogy nemcsak kenyé
ren él, hanem Isten igéjével, mert a lelket is táplálni 
kell. Aki a tanítást magáévá teszi, jó eledelt eszik.

PÉNTEK Isten világosítsa meg lelki szemeteket, 
hogy meglássátok: milyen reménységre hívott el 
minket. Ef 1,18 (Zsolt 141,8; Jn 18,33-38; Ézs 
43,8-13). Sokan gondolták Jézusról, hogy Ő a zsi
dók királya. Thnítványai sem értették, miért nem 
menti meg magát a kereszthaláltól? Jézus földi éle
te soha nem volt hatalomra törő. Jézus igéje által is
merhette meg az emberiség mennyei Atyánk szere- 
tetét, mely egyszülött Fiában öltött testet, és re
ménység mindnyájunknak.

SZOMBAT Krisztus egyszer jelent meg az idők vé
gén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Zsid 9,26 
(Zsolt 51,5; Jel 5,1-14; Ézs 43,14-21). Krisztus egy
szer áldozta fel önmagát, hogy az emberiség bűnét 
elvegye. Az emberek egyszer meghalnak, utána pe
dig az ítélet következik. Egyedül Jézus bűntörlő ál
dozata segít rajtunk.

Benkő Ferenc

Azért jöttem, hogy örömötök teljes legyen

Jézus, mit akarsz? -  kérdezte a 
gonosz lélek. Jézus, mit akarsz? -  
kérdezi az az ember, aki belebotlik 
a Názáretibe. Jézus, mit akarsz? -  
kérdezzük mi, akiket egy bizonyos 
idő óta (talán napok, talán évek- 
évtizedek óta) szeretete szorongat.

Sokféle választ adtak kegyesen 
és kegyetlenül Jézus szájába -  s 
ahogyan politikusok, közemberek 
néha maguk sem ismernek saját 
„visszahallott”, vagy „visszaolva
sott” szavaikra, úgy Jézus sem azo
nosulna ezekkel. Elmondta sokfé
leképpen, sőt szívébe írta a hozzá 
fordulóknak, miért is jött. Ezek kö
zül az egyik igazi kincs számunkra 
a jánosi iratokban többféle formá
ban is szereplő mondat: „...hogy 
örömötök teljes legyen.”

Az ádventi időszak külső ku
lisszái (sok gyertyafény, illatos fe
nyőág, talán[?] több csend és ige-

Jn 16,24/b
hallgatás) mind-mind segíthetnek, 
hogy ez az öröm a miénk legyen, s 
ne múlandó ádventi vendég, ha
nem az „örök” ádvent idejére „ál
landó” lakó lehessen.

Már a találkozás reményének 
lehetősége is örömöt ébreszt a szí
vünkben, ha arról van szó, akit sze
retünk. Ha a Jézussal való újrata- 
lálkozás, vagy a végső, nagy talál
kozás reménysugara felcsillan, 
máris kicsírázhat szívünkben, az 
öröm-mag.

Ezért lehet minden új reggel az 
új öröm hozója, ezért lehet min
den év ádventje az igazi öröm ak- 
kumulálásának ideje, ezért lehet 
az idő és az élet múlásával a nagy 
találkozásra való készülődés az 
öröm forrása.

Jézus közel kétezer éve azért 
jött, hogy örömünk teljes legyen, 
azért közeledik, s kopogtat be nap

mint nap, s azért ígéri a végső nagy 
találkozást, hogy ne a sok minden 
miatt jogos szomorúság, hanem a 
mindennek ellenére való öröm ha
tározza meg az életünket.

Mindabban, amit tesz, mindab
ban, amit felkínál, s mindabban, 
amit ígér, a teljes örömöt kínálja 
nektihk, heriiegyszer szomorkodó, 
sokszor örömtelen, és sajnos gyak
ran keserű embereknek.

így figyelhetünk 1995 ádventjé- 
ben arra a Jézusra, akinek születé
sét az angyalok így konferálták be: 
.....nagy örömöt hirdetek ma nek
tek!”; s akinek első mondatairól 
így tudósítanak az evangélisták: 
hirdette az Isten országa öröm-hí
rét. Ő azért jött, s azért jön, hogy 
örömünk ne töredékes, üres, ér
téktelen legyen. A  vele való közös
ségben teljes örömöt ad és ígér!

Hafenscher Károly

Lelkész- és presbitériumiktatás Uraiújfaluban
Kiemelkedő ün

nep volt az uraiúj- 
falui gyülekezet 
t ö r t é n e t é b e n .
Négy évtized után 
ismét lelkészikta
tás történt. A Vasi 
Egyházmegye es
perese, Zügn Ta
más hivatalába be
iktatta Menyes 
Gyula lelkészt, va
lamint az istentisz
telet menetében 
került sor az ú j r a - |  
választott presbitérium beiktatásá
ra is.

Gyülekezetünkben Menyes Gyu
la és felesége, Menyesné Uram Zsu
zsanna -  szülői otthonuktól több 
száz kilométerre fáradhatatlanul 
végzik Isten szolgálatát. Templo
munk harangja már három éve hí
vogatta a gyülekezetei az istentisz
teletekre, amelyeken ők szolgál
tak. Hosszú idő után szólalt meg 
egyszerre a templom három ha
rangja -  mintha azok is lelkészein
ket, gyülekezetünket ünnepelték 
volna. A harangok újravillamosítá- 
sa éppen azon a héten fejeződött 
be.

Már egy korábbi időpontban 
meghívta gyülekezetünk Menyes 
Gyula lelkészt, de csak most sike
rült alkalmat találni az ünneplés
hez. A beiktatáson az esperes át
adta lelkészünknek a gyülekezet 
meghívólevelét, aki Isten és a gyü
lekezet színe előtt fennhangon vál
lalta az evangéliumi szolgálat hű 
betöltését. Az igehirdetéshez és a 
pásztori szolgálatokhoz Isten áldá

sát kérték lelkészünkre a meghí
vott lelkészek és a katolikus egy
ház plébánosai. Hálaadással tarto
zunk Istennek, hogy gyülekeze
tünknek olyan fiatal lelkész-házas
párt adott, akik igyekeznek szolgá
latukat maradéktalanul teljesíteni. 
Amint az igehirdetésben is elhang
zott, hintik a magot Jézussal, bízva 
abban, hogy az mind gyakrabban a 
jó földbe hullik, és terem százan
nyit a gyülekezet javára és Isten di
csőségére.

A beiktatott lelkész első szolgá
lata az volt, hogy beiktatott ben
nünket, presbitereket. Ennek van 
jelképes értelme is. Együtt indu
lunk a szolgálat közös útján! Az 
úrvacsora szentségével megerő
södve, meghatódva álltunk az új 
formába díszített oltárunk köré, 
ahol izgulva, szívdobogva, őszintén 
hangzott el: -  Esküszöm az élő Is
tenre ...

Köszönjük lelkészeinknek, a 
testvérgyülekezeteknek, ffliáknak, 
hogy ilyen sokan osztoztak velünk 
a beiktatás örömében. Az isten-

tisztelet utáni közgyűlésen a meg
hívott vendégek, az anyagyüleke
zetek felügyelői néhány kedves 
szóval köszöntötték a beiktatott 
lelkészt és családját. Erőt, kitartást 
és Isten áldását kérték munkájuk
ra. A tatabányai -  mint felnevelő -  
gyülekezet nevében Lábossá Lajos 
esperes köszöntötte a lelkész-há
zaspárt, akit elkísértek a gyüleke
zet tisztségviselői is.

Ezeket a perceket szeretetven- 
dégség zárta, ez alkalmat adott az 
ismerkedésre, közelebb kerültünk 
egymáshoz. Már itt érezhettük, 
hogy ,most kezdődik el igazán a 
ránk bízott munka: megfeleljünk 
Istenünk szolgálatában, elég erőnk 
és hitünk legyen a feladatokat el
végezni. Ehhez kérem a lelkész há
zaspárra, családjukra, presbitertár
saimra, családjainkra és az egész 
gyülekezetre Isten áldását és sze
rető gondoskodását.

Ihmási Kálmánná 
presbiter

AZ EVANGÉLIUMI 
SZÍNHÁZ

a Duna Palotában 
(V, Zrínyi u. 5.)
Márai Sándor 

A KASSAI POLGÁROK
című kétrészes drámáját 

adja elő.
Előadások időpontja: 

december 1-jén, este 7 órakor 
december 10-én, du. fél 5 órakor 
december 17-én, du. fél 5 órakor 

Jegyek a Duna Palota 
jegypénztárában előre 

megválthatók du. 2-7-ig.
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ÚJ ÁDVENT -  ÚJ KEZDET
Lk 3,1-6

Keresztelő János nyilvánosságra 
I lépésének pillanatáig sokakkal 
! együtt a pusztában készült az utol- 
: só időkre. Ismerte jól a próféciát: 
I „Egy hang kiált: Építsetek utat a 
; pusztában az Úrnak! Készítsetek 

egyenes utat a kietlenben Istenünk- 
1 nek! Emelkedjék fe l minden völgy, 
j süllyedjen le minden hegy és halom, 

legyen az egyenetlen egyenessé, és a 
dombvidék síksággá. Mert megjele
nik az Úr dicsősége, látni fogja min
den ember egyaránt -  az Úr maga 
mondja ezt. ” (Ézs 40,3-5) János az 
Úr elhívása nyomán kiválasztott 
lett, akinek megadatott, hogy bi
zonyságot tehessen arról, amit ed
dig oly nagyon vártak, megjelent 
az Isten „üdvössége”. Keresztelő 
tehát kilép pusztai zárkózottságá
ból, meghirdeti az „Úr kedves esz
tendejét”, felszólít a megtérésre, 
és felkészíti az embereket Jézus 
fogadására.

János szavaira, az új kezdetre 
szóló felhívásra fogékonyak vol
tak az emberek. Szívükben régóta 
sóvárogva várták a szabadítót. Az 
idegen hatalom szorításában ver
gődő nép reménykedett. Egy új, 
szebb és jobb világban, amit Isten 
régóta megígért választott népé
nek. Jézus érkezésében ennek a 
reménynek beteljesülését vélték 
meglelni. Jön a szabadító! Egy új 
korszak kezdetén állnak. Annyi 
hiábavaló várakozás és csalódás 
után majd most. A  nép tragédiá
ja: Jézus nem olyan új kezdés le
hetőségét hozta, mint amire ők 
gondoltak. Viszont, amit Jézussal 
elérhettek volna, nem ismerték 
fel.

Újév napján szokás fogadalmat 
tenni. Mától minden másképp 
lesz. Új életet kezdek. Ádvent idő
szaka is lehetőséget ad új kezdés
re. Hitünk, életünk megújítására 
kapunk áldott lehetőséget. Ádvent 
a karácsonyt előkészítő időszak, 
lehetőséget ad felkészülni Jézus 
fogadására. Elközelít hozzánk Is
ten szeretete, amit megragadha
tunk, hogy többé ne engedjük el. A  
kiáltó hangja szól az új ádvent kez
detén: Térj meg Uradhoz, hogy 
megújuljon életed!

Napjainkban is tele vannak az 
emberi szívek vágyakozással. Sors
fordító történelmi események ré
szesei, átélői voltunk és vagyunk. 
Egy új világ kibontakozása zajlik 
szemünk előtt. Vágyakoznak az 
emberek szívükben arra, hogy eb
ből a vajúdásból majd egy jobb vi
lág születik. Ibié van az emberek 
szíve vággyal, hogy egyéni életük is 
szebb és jobb legyen. Könnyebbé 
váljanak mindennapjaik. Végre le
gyen előttük biztató perspektíva. 
A hosszú várakozás után kiléphes
senek végre a napfényre. A  megfá
sult, megfáradt, kiüresedett, öröm
telen szívek várakozásokkal van
nak tele. Tálán lesz lehetőség egy 
új kezdésre.

Félő, hogy sokan csalódtak, 
vagy csalódni fognak várakozása
ikban. Mert -  mint a zsidók -  nem 
a' Jézus szerinti megújulást kere
sik. Az új kezdet lehetőségét nem 
a politikai és gazdasági változások 
hozzák, hanem Jézus. Az ő megta
lálása és befogadása. Aki nem így 
keresi az életújulást, az új kezdet 
lehetőségét, az csalódni fog. Le
het, hogy élete kényelmesebb és 
könnyebb lesz valamikor, de Jézus 
befogadása nélkül a szív .ugyan
olyan sivár, kiüresedett, boldogta
lan és örömtelen marad.

Az ádventi új kezdés másfajta 
életújulást követel. Olyat, amely
ről Keresztelő János beszélt. Téij 
meg! Térj vissza az Úrhoz! láláld  
meg Jézust, aki ténylegesen szeb
bé, jobbá, gazdagabbá tudja tenni 
életedet. A megtérés nem lehet le
zárt tény, hanem napról napra 
megújuló folyamat. Az új ádvent 
ennek az új kezdésnek lehetőségét 
hozta el. Az Isten szeretetből újat 
akar kezdeni életedben érted, mi
attad. Az új ádvent -  új kezdet. 
Hallgass Keresztelő János szavára.

Kiss Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Urunk! Hálát adunk az egyházi esz
tendő küszöbén, hogy újra szól hoz
zánk bűneinket kárhoztató törvényed 
és bfinbocsánatot felajánló evangéliu
mod. Áldott légy ezért az áj kezdetért! 
Add, hogy egészen a tiéd legyünk, és 
megújuljunk. Amen.

ZENÉS ÁHÍTAT
december 9-én, szombaton 

18 órakor
az oroszlányi templomban 

HANDEL:
MESSIÁS oratóriumának I. 

(karácsonyi) része
közreműködnek:

Edelényi Szabó Zsuzsa (szoprán) 
Bogdány Anna (alt)
Fülöp Attila (tenor) 

Korpás Ferenc (basszus) 
Thytler Gábor (orgona)

Az EVANGÉLIKUS GYÜLEKE
ZET ÉNEK- ÉS ZENEKARA

vezényel: MILAN ZOLTÁNNE. 
Igét hirdet:

D. SZEBIK IMRE püspök

A Magyar Protestáns Közművelődé
si Egyesület december 2-án, szomba
ton 10 órakor „Szektakonferenciát” 
rendez a Károli Gáspár Református 
Egyetem dísztermében (VIII. Reviczky 
u. 4/c. I. emelet). Előadók: Bogárdi 
Szabó István, Sülé Ferenc, Bodrog M ik
lós és M olnár Attila.

HARTA
A gyülekezet újonnan megválasz

to tt lelkészét, Halasi Lászlót decem
ber 2-án, de. 10 órakor iktatja be hiva
talába Káposzta Lajos esperes. Az is
tentiszteletre és az azt követő közgyű
lésre minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

A Magyar Protestáns Közművelődé
si Egyesület rendezésében december
5-én, kedden du. 5 órakor beszélget 
Nyomárkay István professzorral „Hor- 
vátok és magyarok -  különös tekintet
tel a nyelvi kapcsolatokra” címmel, 
Kiss Gy. Csaba (OMIKK-klub, VIII., 
Múzeum u. 17.).

KŐBÁNYA
A gyülekezet hagyományos, jóté

kony célú karácsonyi vásárát decem
ber 9-én, szombaton 9 és 15 óra kö
zött tartják a Kápolna u. 14. sz. alatti 
díszteremben. Mindenkit szívesen lát
nak.

Az Evangélikus Bábszínház Egyesü
let a bábművészet művelőit, bibliai té
mák feldolgozóit szeretettel hívja 
Templomi Bábjátékos Találkozóra, 
Oszlopos Simeon névünnepén. Jelent
kezéseket előre kérjük alábbi címeken: 
EBE 1102 Budapest, Kápolna u. 14., 
vagy Bábjátékos Egyesület 1011 Cor
vin tér 8. Tájékoztatást ezután kül
dünk. Jelentkezési határidő: december 
15.
Lovas Zsuzsanna Mészáros Emőke 
EBE elnök BE elnök

Keresztyén Orvosok Társasága iz
galmas előadásra hívja az érdeklődő
ket. Pécsről prof. Kellermayer Miklós 
fog beszélni a személyiségformálás ter
mészeti rendjéről. Időpont: december 9. 
(szombat) de. 10-kor. Helye: XI. Októ
ber 23. út 5. (református gyülekezeti 
terem, a Skála Áruházzal szemben.)

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája december 3-án: 
Imádkozzunk azokért, akik karácsonyi 
csomag küldésére vállalkoztak, a bör
tönben élők lelki támogatására.

A Keresztény-Zsidó Társaság de
cember 3-án, vasárnap du. 3 órakor 
Debrecenben a Hitközség dísztermé
ben Teológiai Napot tart. December 8- 
án, Budapesten, a Hunyadi téri Zsidó 
Hitközségnél (VI. Hunyadi tér 3.) dr. 
Domán István főrabbi tart előadást 
Peszachim traktátus címmel.

KITÜNTETÉS
Budapest Főváros Közgyűlés ünnepi 

ülésén, november 17-én adták át a fő
város díjait. A  kitüntetettek között ta
láltuk:

Mezősi György ny. lelkészt, akinek 
az egyházak és az önkormányzat kö
zötti harmonikus viszony kialakításá
ban végzett munkásságáért,

Dr. Gyapai Gábor ny. igazgatót, aki 
a Fasori Gimnázium újrateremtéséért, 
oktatói karának megszervezéséért és 
publicisztikai tevékenységéért,

Jánossy György ny. főépítészt, aki a 
budai Várnegyed elpusztult részének 
újrateremtéséért kapta meg a BUDA
PESTÉRT DÍJAT. Mindhárman volt 
fasori diákok, akiknek szeretettel gra
tulálunk.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. december 3.
L, Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 

Mjklós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. (vesperás) 
Balicza Iván; XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Hafenscher Károly; Modort u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Festhldegkút, II., Ördög- 
árok u. 9. de. fél 11. (úrv.) Köszeghy Timi ás; 
Békásmegyer III., Víziorgona u. 1. de. 9. 
Verasztó János; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 
31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, III., Dévai B, 
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.) (családi) Thkácsné Ko
vácsházi Zelma; de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; 
du 6. Pintér Károly; VIL, Városligeti fasor 17. 
de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy 
Zoltán; Vili., 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., Vgjda 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 Tóm ás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; 
de. 11. (úrv.) Szeverényi János; ; du. 6. (finn) 
Joób Máté-Csepregi András; XI., Németvölgyi 
út 138. de. 9. Szeverényi János; Budahegyvidék, 
XII., Ibrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. lukács 
József; de. 11. (úrv.) lukács József; du. fél 7. 
Köszeghy Tamás; XIII., Kassák Lgjos 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; Rákospalota, 
XV, Régifóti út 73. Nagytemplom de. 10. Ve- 
perdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök 
tere. de 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Má
tyásföld, XVI-, Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky 
János; Rákoshegy XVII., Ibssedik tér. de. 9. 
(úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli 
út 146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresz
túr, XVÜ„ Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa 
László; Rákosliget, XVII., Gózon Gyula u. de. 
11. (úrv.) Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, 
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Péstszentimre XVIII., Rákóczi út 83. ref. tem
plom de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsu; du S. Deme Károly, 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; Törökbálint, Szent István ú t 
de. 9. Solymár Gábor; Budakeszi, de. 8. Kö
szeghy TUmásné

ÁDVENT 1. VASÁRNAPJÁN a liturgi
kus szín: lila. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Jel 2,1—5(6—7); az igehirdetés 
alapigéje: Lk 3,l-ő.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kossuth 
adó hullámhosszán december 3-án, va
sárnap de. 10.05 órakor a váci evangéli
kus templomból. Igét hirdet ifi. Detre Já
nos lelkész.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” cím
mel evangélikus műsort közvetít a Ma
gyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán december 4-én, hétfőn 13.30 óra
kor. Előtte korálismertetés lesz 13.20 
órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól a 
49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 

december 2. szombat: Terray László az 
izraelmisszióról

december 3. vasárnap: Ádventi áhítat 
-  Madocsai Miklós

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HALÁLOZÁS
Dr. Malya János, aki a kecskeméti 

gyülekezetben végzett segédlelkészi 
szolgálatot, Kecskeméten november
14-én 81 éves korában elhunyt. Teme
tése november 14-én volt Tótkomlóson 
a családi sírboltba, Káposzta Lajos es
peres és Gyekiczky János lelkész szol
gálatával.

w
Kecskeméten, az „őszikék Otthonház" 12 

idős ember részére biztosít békés, nyugal
mas, gondtalan életet. Lakrészek még leköt
hetők dr. Borszék Lajos 6000 Kecskemét, 
Kard u. 9. címen.

„Zsuzsa házasság és társközvetítő szolgá
lata”. Most ingyenes adatfelvétellel áll ren
delkezésre minden korosztálynak. Telefo
non: 06(20) 450-208 vagy 111-4515, este 
19-22 óra között.

Keresem azt a hölgyet, aki 25-30 év kö
rüli. Diplomás, nőtlen vagyok. Jelige: Sop
ron környéke.

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZŐLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség é§ 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.
(950040/20)
Nyomás; rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dij belföldön: 
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
egész évre 3560 Ft (30 USD) 
légipostával: 4000 R  (35 USD) 
Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

1
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Ad v e n t  m á so d ik
V ASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 3 0  FT

___________A keresztény ember éljen úgy,
hogy cselekedetei ne szégyelljék magukat,
_____ még ha az egész világ is látja őket...
_________ ugyan hány keresztény bírná ki,

hogy minden cselekedete
_____________________ napvilágra jöjjön.

Luther

" A TARTALOMBÓL
JUBILEUMI SOROZAT 

A BALFI GYÜLEKEZETBEN

LELKÉSZIKTATÁS PAKSON

„KI VISZI HAMARABB LEVELEM 
PRÁGÁBA?"

„János a neve”
A bibliai neveknek üzenete van. Zakariás

nak, a megnémult papnak kilenc hónap alatt 
volt ideje gondolkodni a név jelentésén. A kö
rülmetélés ünnepén táblára írja fel nevét: Já
nos a neve! Nem más, nem Zakariás. Amikor 
az apa ezt az elvárások ellenére is vállalja, 
megoldódik a nyelve és Lélekkel megtelve di
csőíti az Örökkévalót, aki „irgalmat cselek
szik”, aki János által „megtanítja népét az üd
vösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Is
tenünk KÖNYÖRÜLŐ IRGALMÁÉRT. „A Já
nos név ezt jelenti, Isten kegyelmes. Pedig a 
„bűn zsoldja halál”. A törvény, az igazság, a lo
gika szerint az ítéletnek és a halálnak kellett 
volna eljönni. Bármennyire is keménynek tart
juk Keresztelő János megtérést követelő ige
hirdetését, felfedezhetjük benne a kegyelmet is, 
hiszen Isten még szól, még meglátogatja a „ha
lál árnyékában lakozókat”, még kiáltja felénk: 
téij meg, tarts bűnbánatot, fordulj vissza, gye
re HAZA, mert vár Atyád szerelme!

Él Iránban egy szekta, amely Keresztelő Já
nost nagyobbra tartja, mint Jézust. Valóban 
van-e különbség köztük, ha igen, akkor mi az? 
Advent 2. időszakának üzenete: ítélet előtt, DE 
kegyelem alatt. Igaza van Jánosnak, ítélet előtt 
vagyunk. Az egyén, de az egyház is. A fejsze 
már a fák gyökerén van. Ez a suhintás előtti 
pillanat Ekkor lép Jézus a színre. Megkeresz- 
telkedik. Vállalja a bűneik miatt síró, kétség- 
beesett emberekkel a közösséget és belemerül 
abba a vízbe, amely mocskos az ember 
szennyétől! Jézus is hirdette a megtérést, de Ő 
belemerül életünk szennyébe, poklaiba, erős 
kézzel ki is hoz onnan. Mert a bűnbánat az éj 
élethez fontos, de kevés.

Csak Isten adhat ój életet, valóságos szaba
dulást a bűn, a balál, és az ördög hatalmából. 
A halálos ítéletet jelképező fejsze Jézust zúzta 
szé t  A csendes, szelíd BÁRÁNYT, helyettünk.

János tudta, hogy Isten irgalmas, de hogy 
ennyire!?

Bármennyire is szereljük Keresztelő alakját, 
mégis ne engedjük, hogy eltakaija előlünk új
jászületésünk lehetőségét. Hiszen ő maga 
mondta: „Néki növekedni kell, nékem pedig ki
sebbé lennem.”

Hasonló párhuzamot vélek felfedezni a re
formáció korából: Savonarola és Luther. Savo
narola hasonlóan Jánoshoz, ostorozta a bűnö
söket, százával tartottak sírva bűnbánatot Fi
renzében. Boccaccio könnyezve égette el gyö
nyörű festményeit Igaza volt Savonarolának 
is, hogy Isten a bűnt gyűlöli, de Luther által új
ra világossá vált: csak kegyelemből van üdvös
ség.

Nem a bűnbánaton és a síráson van a hang
súly, hanem Isten könyörülő irgalmán. Isten 
szeretete indít igaz megtérésre. Meg tud szaba
dítani nem csak az egyes bűntől, hanem a bűn
re való hajiamtól is.

Szeverényi János

Adventváró, sebzett hitünk
Ádventváró, áhítat-ittas novembervégek! Hová lette

tek?
Hová tűnt a szemekből az élet öröme, hová az arcok

ról a mosoly?
Megyünk, motorzúgás és vad tülkölések, záporozó, 

tisztátalan kiabálások között. Nem gondolva másokra. 
Csak megyünk. Félrelépünk a kihívó vadság fenyegető
nek tűnő árnyéka elől

Hová lettek az ádventváró lecsendesülések? A  ma
gunkba szállások? Vannak még egyáltalán?

Igen, vannak!
Vannak még hitek! Csak nem olyan láthatók Mé

lyebbre húzódtak m int ahogy a tulipánhagymák bújnak 
a fö ld  szívébe. Egyre mélyebbre hatolva a fagyos téli zúz
mara elől M unkálkodnak bennünk, m int a Duna vizé
nek mélyében a csendesség. A m it József Attila szemlélt 
egykor, hallgatva a csodát. Figyelve: „hogy fecseg a fel
szín, hallgat a mély. ”

Advent van! Itt van az ajtónk előtt. Képletesen is itt 
van. Hiszen egyre jobban divatba jönnek a kapukra, be
járatokra szegezett, örömhírt jelző koszorúk Ismerek 
olyan embereket, akik vallják hogy nem hívők! Mégis, 
látom a kilincsük mellett az ádventi csokrot! Valóban 
nem hisznek? Csak divatból teszik ki? Hiszen annyi csá
bító, egyéb feltűnő jelét találhatnák az életigenlésnek! 
Valóban nincs hitük? Vagy csak a mélyben rejtőzködik? 
Talán a gyermekkor sejtelmes világában? Nagyanyáik 
Bibliát lapozgató, ráncos kezeit felidéző -  fellebbentő 
m últ árnyaiban?

Advent van!
Megfáradtál? Nyom az élet terhe? Elvesztetted, akit a 

legjobban szerettél? Nincs állásod? Betegen fekszel fű- 
tetlen szobádban? Talán nincs is otthonod? Vagy a lel
ked lett üres?

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok 
és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket!” (Mt 
11,28.)

Advent van!
Oltsd el a villanyt néhány percre. Esténként, amikor 

bánat vesz körül Ne nézz az izzó, szemet kápráztató 
fénybe! Elkábulsz tőle! Megfájdul a fejed!

Gyertyát gyújts, vagy mécsest! Sercegő gyufával, mint 
egykor az őseid! Nézd a hosszúkás, libegő-lobbanó lán
got. Táncol előtted, gyenge erejének lehetősége szerint. 
Hol magasabbra hág hol eltompul. Egészen elhalvá
nyodik Mintha el akarna aludni Aztán magához tér, és 
újra szórja a picinyke fényt. Nézd a lángot és tanulj tőle! 
Terjeszd te is magad körül a szeretet világosságát!

A ttól megnyugszol
Békességet találsz a szívedben. És hitet, amivel tovább 

tudsz élni! Ne feledd:
„Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által: és ez 

nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” (Ef 2,8)
Lenhardtné Bertalan Emma

A  K ELET-BÉK ÉSI EGYHÁZM EGYE
újraválasztotta elnökségét.

Táborszky László esperes és 
dr. Valentinyi Károly egyházmegyei felügyelő 
szolgálatban való megerősítése, dr. Harmati 
Béla püspök szolgálatával december 16-án, 

szombaton de. 10 órakor 
lesz Békéscsabán a kistemplomban tartandó 

istentisztelet és egyházmegyei közgyűlés 
keretében.

A  NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZM EGYE  
megüresedett esperes! tisztségére a 

gyülekezetek megválasztották 
Ribár János

orosházi lelkészt, és megerősítették 
a szolgálatban Benkő Pál egyházmegyei 

felügyelőt
Az esperes beiktatása és a felügyelő 

szolgálatban való megerősítése 
december 16-án, szombaton du. 2 órakor lesz 

az orosházi templomban 
dr. Harmati Béla püspök szolgálatával.

ISTEN HÍVOTT EL, AZ EVANGÉLIUM ÁLTAL...
E urópai G usztáv A dolf Egyesületek konferenciája Soltvadkerten

Korábbi számunkban hírt ad
tunk arról, hogy az európai Gusz
táv Adolf Egyesületek és a Luther 
Márton Szövetség küldöttei Solt
vadkerten találkoznak hazai Gusz
táv Adolf Segélyegyesületünk kül
dötteivel. Ezen a találkozón, a 
megnyitó istentiszteleten hangzott 
el dr. Harmati Béla püspök igehir
detésében ez a mondat: „Isten hí
vott el a Jézusra mutató evangélium 
által” arra a szolgálatra, melyet a 
GA Egyesület végez itthon is és 
egész Európában a Gusztáv Adolf 
nevét viselő egyesületek kereté
ben.

A  kétnyelvű igehirdetésben, 
2Thessz 2,15-16 alapján buzdított 
a püspök. Egy közösségnek szilárd 
alap kell, „álljatok szilárdan és ra
gaszkodjatok azokhoz a hagyomá
nyokhoz, amelyeket akár beszé
dünkből akár levelünkből tanulta
to k ...” Ezért kell minden nyelven 
hirdetni közös hitünket. Ezért, 
hogy a közös hitvallás megóvjon 
mindenféle háborúság vírusától. 
Ezért kell keresnünk egymás kezét 
a többi egyházakkal. Ezért jöttünk 
most itt össze Magyarországon. 
Szavait azzal zárta a püspök, hogy 
tanácskozzanak és lássanak itt ná
lunk. Ismerjék meg lelki értékein
ket is.

Ehhez az ismerkedéshez nagy
ban hozzájárult a jól megszervezett 
program is. A soltvadkerti gyüleke
zet és lelkésze, Káposzta Lajos -  
mint már annyiszor -  szervezéssel, 
otthonaik megnyitásával, összejö
vetelek és különös események 
szervezésével, „európai módon” 
fogadta és látta vendégül a több or
szágból érkezett vendégsereget.

Jöttek Németországból, Lengyel- 
országból, Szlovákiából és Csehor
szágból, Szlovéniából, Svédország
ból és Ausztriából. A küldöttek ér
dekes beszámolókat tartottak saját 
egyházaik életéről, különösen is a 
diakóniai és szociális munkájukról. 
A tanácskozás egyben születésnap 
is volt. Megalakult az Európai Di
aszpóra Munka és a Gusztáv Adolf 
Segélyszolgálat közös kezdemé
nyezése, melynek célja az, hogy ko
runk, kihívásaira jobb együttműkö
déssel válaszoljanak és a megbéké
lést munkálják különböző orszá
gokban, különböző népek között. 
Megválasztották e közös szervezet 
vezetőit is: elnöknek dr. Karl-Chris
toph Eptinget, a GAW elnökét, el
nökhelyettesnek Bohuslav Nova
ko l a Cseh Testvérek Egyházából.

Megbeszélték azokat a tartalmi 
csomópontokat is, melyek mentén 
közös tevékenységüket folytatni 
kívánják. Ilyenek: a kisebbségi 
kérdés, a kultúra, emberi jogok és 
szociális ügyek, a médiákkal kap
csolatos és a misszióval összefüggő 
kérdések. A GAW és a kisebbségi 
egyházak, valamint a többségi egy
házak összefüggései, Európa 
missziója, a Hoffnung für Ost
europa mozgalom támogatása és 
még sok más kérdést szeretnének 
érdeklődési és segélyezési körükbe 
felvenni. Szó volt teológusok és 
fiatal lelkészek cseréjéről is, me
lyet segíteni szeretnének. A  meg
beszélés zárómondatát érdemes 
megjegyezni: ,^ iz  egyház több, mint 
csupán diakónia; de az egyház nem 
élhet diakónia nélkül. ”

Szólnunk kell néhány szót a kí
sérő programokról is. Mindkét es

tén hallottuk a Kiskőrösi Zeneis
kola növendékeinek énekes-zenés 
szolgálatát. Az egésznapos tanács
kozás után felfrissítette és üdítette 
a résztvevőket apróságok és fel
nőtt fiatalok lendületes, szépen 
zengő produkciója, melyben oly
kor tanáraik is részt vettek. 
Ugyancsak ide sorolható az első 
reggelen a hivatalos megnyitás 
előtt lezajlott esemény is. Pánti 
Erika festőművész a Gyülekezeti 
Ház nagytermében kiállítást ren
dezett be hazai tájakat bemutató 
festményeiből. A megnyitón ifj. 
Káposzta Lajos tanár kétnyelvű be
szédében ismertette a különben 
már külföldön is ismert művésznőt 
és egyes képeit, megmutatva egy
ben a külföldi vendégeknek a ma
gyar táj szépségeit.

A tanácskozás végig nagyon jó 
légkörben, segítő és a szolgálatot 
felvállaló hozzászólásokkal, pozi
tív eredménnyel végződött. Vasár
nap a vendégek több gyülekezet
ben szolgáltak. Többek között a 
GAW főtitkára, dr. Hans Wahner 
Bonyhádon, Ludwig Schütter svéd
országi lelkész -  aki feleségével 
volt jelen -  Soltvadkerten prédi
kált. Nagy tetszést aratott a vendé
gek között a soltvadkerti ma
gyar-német óvoda megtekintése 
is.

Szebik Imre püspök foglalta 
össze a tanácskozás lényegét e sza
vakkal: Nagy dolog közösséget meg
élni amikor közösségek mennek 
széjjel felvállalni egy sajátos, segítő 
életformát és a szelídséget, amikor a 
vadság és a veszélyesség eluralkodik 
és akarni segíteni

tszm

Kérdések és válaszok 
Ordass püspök rehabilitációja körül

A Déli Evangélikus Egyházke
rület Bírósága 1995. október 5-én 
megtartott tárgyalásán rehabilitál
ta mártír püspökünket, D. Ordass 
Lajost. Semmisnek nyilvánította a 
Déli Egyházkerület Presbitériuma 
által 1958. június 24-én, illetve 
szeptember 1-jén hozott határoza
tokat és az ezekhez kapcsolódó 
összes joghátrányt érvénytelennek 
jelentette ki. A  Bíróság ítélete és 
annak indoklása az Evangélikus 
Élet című lapunkban, a fellebbezé
si határidőt figyelembe véve, de
cember 3-án, ádvent első vasár
napján jelent meg és ezzel kihirde
tésre került.

Miért csak most rehabilitálta az 
Egyházkerületi Bíróság Ordass püs
pököt? -  hangzik az első kérdés. A 
válaszban arra kell utalnunk, hogy 
egyházunk törvényalkotó zsinata 
csak 1994. június 24-26. közötti 
ülésszakán fogadta el „Az 1938 és 
1990 között törvénysértően alkal
mazott joghátrányok semmissé 
nyilvánításáról” szóló törvényét. 
Ennek alapján a joghátrányt el
szenvedett maga, vagy az illető ha
lála után hozzátartozója, illetve 
egyházközsége kérheti a rehabili
tálást a törvény hatályba lépése 
után két éven belül.

Hogyan is volt Ordass püspök 
életútja, hiszen őt egyszer már, 
1956-ban rehabilitálták és 1948. 
szeptember 8-án történt letartóz
tatása utáni börtönbüntetésre tör
tént elítélését is törvénysértőnek 
jelentették 1956. október 5-én? 
Amikor most az 1995-ös bírósági 
ítélet kimondta, hogy Ordass püs
pök 1945. szeptember 27-én tör

tént beiktatásától 1978. augusztus 
14-én bekövetkezett haláláig egy
házunk törvényes püspöke volt, 
megállapítható, hogy püspöki szol
gálatában törvénysértően akadá
lyozták 1948. szeptember 8-tól 
1956. október 30-ig és 1958. június 
24-től haláláig.

Mi volt az oka Ordass püspök el
ítélésének, miért akarta őt az akkori 
államhatalom kétszer is félreállíta
ni? A z  első esetben, 1948-ban az 
egyházi iskolák államosítása elleni 
magatartása látszik a fő indoknak. 
A  második esetben, 1958-ban 
mondvacsinált, hazug ürügyekkel, 
ítélet és tárgyalás nélkül egyszerű
en megakadályozták püspöki tisz
tének gyakorlásában. Sohasem 
nyugdíjazták, ő maga soha nem 
kérte nyugdíjazását, csak közölték 
vele 1958. július 17-én, hogy 798 Ft 
nyugdíjat fog kapni. Az 1956-os 
forradalom eseménysorozata után 
elmozdítása benne volt a bosszúál
lás folyamatában.

M it tett az egyház belföldön és 
külföldön püspökünkért? Mindkét 
félreállítása és elmozdítása idején 
a Lutheránus Világszövetség, 
amelynek alelnöke volt, tiltakozott 
a magyar kormánynál és ezt tették 
Európa és Amerika evangélikus 
egyházai és más egyházi világszer
vezetei, mint például az Egyházak 
Világtanácsa. Számos dokumen
tum jelent meg életéről, így első
sorban 'Szépfalusi István bécsi lel
készünk szerkesztésében három 
kötet. Ezek tartalmazták önéletraj
zi írásait, válogatott műveit és bő
séges jegyzetanyaggal világították 
meg az eseményeket. Terray László

norvégiai lelkész és Csengődy 
László, Budapest-Budahegyvidék 
lelkésze is feldolgozták püspökünk 
életét és sorsát könyv alakban.

A Déli Egyházkerület Presbité
riuma, az 1989-ben újraválasztott 
presbitérium 1990. május 17-én 
már rehabilitálta Ordass püspököt 
és ezt a határozatot 1990. június 12- 
én az Országos Presbitérium is el
fogadta. Ezekben az egyházigazga
tási, adminisztratív testület által 
hozott határozatokban mindaz ki
mondásra került, amit most az Egy
házkerületi Bíróság ítéletbe foglalt.

Hosszú vita folyt az elmúlt évek
ben arról, mennyiben tekinthető 
Ordass püspök teljes rehabilitálá
sának az 1990-ben meghozott ke
rületi presbiteri határozat, vala
mint az egyház által biztosított 
anyagi kárpótlás. Különösen is az 
Ordass Lajos Baráti Társaság 
szorgalmazta, hogy méltó módon 
zárjuk le azt a folyamatot, ame
lyikben több oldalról történt kísér
let mártír püspökünk életművé
nek, benne szenvedéseinek és fél- 
reállításainak dokumentálására.

Örülünk annak, hogy az Egy
házkerületi Bíróság ítélete most 
lezárta az ügyet és a jövő év tava
szán rendezendő nemzetközi kon
ferencia programja lesz, hogy 
megvizsgáljuk Ordass püspök egy
háztörténeti jelentőségét és érté
keljük bátor kiállását. Erre figyel
meztet az apostoli ige: „Ne feled
kezzetek meg vezetőitekről alak az 
Isten igéjét hirdették nektek Figyel
jetek életük végére és kövessétek hi
tüket!” (Zsidók 13,7)

Dr. Harmati Béla
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Jöjj el, lelkem epedve vár, 
Irgalmas mennyei Király,
És ragyogtasd tekinteted 
E bujdosás völgye felett,
Hogy játjak  a te utadon,
Ó, térj be hozzám, Jézusom!

OLIVÉR ÉS A JÓISTEN

Olivérnek gondja van
„Itt vagy, Jóisten?” kérdezi Olivér este az ágyban. 

Csendben vár a válaszra.
„Itt vagyok”, felel a jóisten.
„Van egy kis gondom”, mondja Olivér. „Ugye te 

minden embert szeretsz?”
„Igen, mindet szeretem”, válaszolja a Jóisten.
„Az Erzsit is, aki a tizenötös házban lakik?” kérdi 

Olivér.
„Az Erzsit is, aki a tizenötös házban lakik”, mond

ja a Jóisten.
„Tulajdonképpen én is kedvelem”, mormolja Oli

vér. „De ma ki nem állhattam! Ha csak rá gondoltam, 
elfutott a düh! Az egész próbát tönkretette, tudod, az 
ádventi műsorét. Csak azért, mert ő már tudja a sze
repét, mi meg még nem. Ő angyal lesz, mi meg pász
torok. Micsoda? Te pásztor akarsz lenni? kérdezte tő
lem. Egy pásztor, áld nem tudja a szövegét, az csak 
egy madárijesztő! Legyél inkább birka, akkor csak 
annyit kell mondanod, hogy beee! Vagy inkább legyél 
egy fa, és akkor semmit nem kell mondanod! -  Jó kis 
angyal, feleltem neki, a legzsémbesebb fajtából! -  Az
tán jó mérgesek voltunk egymásra. Ezért képtelen va
gyok ma elviselni, egyszerűen képtelen vagyok! Sőt, 
nem is akarom ma szeretni!”

„Még csak meg se próbálod?” kérdi a Jóisten.
„Nem én!” duzzog Olivér. Aztán elgondolkodik ki

csit. „Volna egyJkérésem, Jóisten. TUdnád ma kétsze
resen szeretni az Erzsit, amíg én megemésztem ezt á ' 
dolgot? Lehetséges ez? Kérlek!”

„Igen, ez lehetséges”, mondja a Jóisten.
„Ennek örülök”, sóhajt fel Olivér, és olyan gyorsan 

elalszik, hogy a Jóistennek még csak egy jó éjszakát 
sem tud mondani.

FERI BÁCSI JÁTÉKAI

Kerestünk egy könyvet...
...egy ószövetségi könyvet, mégpedig úgy, hogy he
tente elárultam néhány, a könyvre jellemző szót. Fel
adatotok az volt, hogy ezeknek a szavaknak a segítsé
gével rábukkanjatok arra az ótestamentumi iratra, 
amelyből valók. Plusz kérdésekre is válaszolhattatok. 
Annál több pontot lehetett szerezni, minél gyorsab

ban megoldottátok a feladatot. A megadott szavak a 
következők voltak:

Aratás, árpa, búza, mező, kalász, kéve, pörkölt gabo
na, Betlehem, Efráta, Móáb mezeje, Elintelek, Mahlón, 
Kiljón, Orpá.

Ezekből rájöhettetek, hogy a keresett ószövetségi 
irat:

Ruth könyve.
A plusz kérdésekre a válaszok:

• A név, amely arra utalt, hogy viselőjét megkeserítette a 
Mindenható, a Mára, eredeti viselője NaomL A  kenyeret 
ecetes lébe mártogatva ízesítették. Izráelben úgy erősítet
tek meg régen minden rokoni kötelezettséggel, vagy cse
rével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fé l lehúzta saruját, 
és odaadta a másiknak

JÁTÉKTÁR
Ezt a játékot sok résztvevővel érdemes játszani. 

Először is mindenki rajzol egy pálcikaembert. Min
denki a saját elképzelése szerint felöltözteti, hajat, ar
cot rajzol neki. Amikor mindenki elkészült, összeha
sonlítják az elkészült figurákat. Az egymáshoz legin
kább hasonlók csoportokat alkotnak, melyek egy-egy 
családnak felelnek meg. Az így kialakult „családok
nak” el kell játszani ezután egy-egy családi jelenetet, 
beszéd nélkül, csak mozdulatokkal. A többiek figyel
nek, és megpróbálják kitalálni, hogy ki melyik család
tagnak a szerepét játssza, azaz ki az apa, anya, lány, 
fiú, nagymama stb...

H u morzsák
A  középkorban nagy módi volt a parókaviselet a fér

fiak körében is, de idővel kikopott a divatból Egy pári
zsi parókakészítő még a Bibliát is segítségül hívta üzlete 
fellendítésére:

.. .Absolon lélekszakadva menekült üldözői elől ami
kor hosszú haja fennakadt egy cserfa ágaiban és ez 
okozta vesztét. Amikor apja, Dávid megtudta a szomo
rú hírt, felsóhajtott: Absolon, Absolon! Szerelmetes fi
am, ha parókát viseltél volna, még ma is élnél!”

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

Az ádvent második vasárnapját 
szenteljük mélyebb önvizsgálat
nak. Vajon él-e bennünk Messiás- 
várás, és ha igen, milyen az? Be
széljünk a hiányról, ami bennünk 
van, és beszéljünk ennek a hiány
nak a betölthetőségéről.

1. Vajon volt-e olyan, hogy Isten 
nem létezett? Olyan természetes 
számunkra Isten hatalma felet
tünk? Tfermészetes, és magától 
értődő számunkra Jézus megváltá
sa? Milyen lehetett az a világ, ami
kor Jézus még nem jött el? Mi 
volt, mi lehetett az emberek célja? 
Ha az Ószövetség korában élnénk, 
mi lehetne az életcélunk? Mibe 
kapaszkodhatnánk?

Utólag visszatekintve, az evan
gélium tudatában, már máshogy 
látjuk az Ószövetség embereit, a

M e s s iá s v á r á s  (2 .)
lehetőségeiket, de Jézus nélkül él
ve, vajon elképzelhető-e az Isten
hez jutás? Kihagyhatjuk-e Jézust 
az üdvözülésből? Az igazak útját 
járva (1. zsoltár) Istenhez térhe
tünk-e? A cselekedetek, a törvény 
betartása Istenhez vezet-e? Miben 
kell hinnünk, hogy Istenhez jus
sunk, ha Jézus művével nem szá
molunk?

2. Az életünkben milyen volt az 
az időszak, amikor Jézus nélkül él
tünk? Nem ebben élünk ma is? 
Nem Jézus nélkül éljük le az egész 
életünket?

Élhetünk-e egyáltalán Jézus 
nélkül, akár egy napot is? Vajon 
nem Jézus oltalmában élünk, már 
születésünktől fogva? Lehet, hogy 
Jézus, anélkül is velünk van, hogy 
észrevennénk vagy tudnánk róla?

Éreztük-e már, hogy üres az éle
tünk? Éreztük-e már, hogy pont 
Jézusra van esetleg szükségünk? 
Történt-e már, hogy Jézus volt az, 
aki átsegített minket valami prob
lémán? Egyáltalán, mi döntöt- 
tünk-e valaha Jézus mellett? Vagy 
Ő döntött mellettünk? Jó Jézussal 
élni? Ez előnyt jelent számunkra 
az életben? Vagy inkább hátrányt? 
Vagy valami mást?

Legyünk még egy pillanatra kis
gyermekek. Fordítsuk meg a gyer
mek Krisztus helyzetét. Ádvent le
hessen a számunkra az a négy lé
pés, amivel mi léphetünk a hoz
zánk érkező Jézus felé. Jézus le
gyen az az atyai kéz, ami magához 
fogad minket. Gyermekként jött 
közénk, hogy gyermekei lehes
sünk...

JO H N  M ILTON (1608-1674):

Ó d a  K r is z tu s  
s z ü le té s é n e k  re g g e lé n

Himnusz (Részletek)

1. Nagy tél volt, rút idő; 
s az égi Csecsemő

szegény-cihásan, durva jászolon.
De a természet is 
leszórta díszeil

nagy Mesterének szívből hódolón: 
mert elmúltak az évszakok 
mikor szép napfiújával hancúrozott.

2. A  gyöngéd levegőt 
kérleli: mielőbb

hullhasson rá ártatlan hólepel: 
meztelen szégyenét, 
bünöse-szennyesét 

szűzi fehérség fátyla födje el.
Rettegi nagy gyalázatát,
hogy Teremtője majd ily torz-képére lát. (...)

4. És nem volt harcmoraj, 
csitult világnyi zaj,

pajzs-kard tétlen, magasban függhetett, 
sok horgas harcszekér 
testén nem folyt a vér, 

trombiták nem tüzeltek népeket, 
s hódoltak királyi szem ek 
mintha tudnák: Felséges Uruk közeleg.

5. Lön béke éjjele, 
h$gy a fény Hercege
“ szelíd uralmát kezdte itt alant,
tirhült'hém ászelek
csókolózó vizek: 

az óceánnak új öröm e hang 
s dühöt feledve szelídül; 
bűvölt habján madársereg merengve ül. (...)

9. S ekkor: édes zene!...:
Ember szíve-füle

nem hallott; ujja nem játszott ilyet.
Isteni trilla sor 
húroknak válaszol, 

üdvösség lég járja lelkűket: 
lég mely nagy kincset érez át, 
s ezer visszhang nyújt minden menny-kadenciát. 
(...)

14. így, ha szent éneket 
dajkál szív-képzelet, 

az Idő visszafut: aranykorért; 
a szeplős hiúság kiszenved, s már nem árt,

fö ld  form át leprás Bűn sem kísért;
elmúlik maga a Pokol, 

s gyötrelmes termein már napfény vándorol
15. Te, Igazság! s te, Jog!

Visszatértek legott,
szivárvány-szín, glóriásan akárha, 

trónján könyörületet 
ragyog közöttetek

selymes felhőt küld felénk drága lába: 
s ragyog a menny, m int ünnepen 
szélesre tárt kapujú palotaterem.

16. De a bölcs Sors „nem”-et 
mond: ez még nem lehet,

a Gyermek csak mosolygó kisbaba; 
vár keserű kereszt, 
ott Megváltója lesz 

m indenkinek s megdicsőül ő  maga; 
de elébb az alvók hadát 
rögből keltsék ítéletnapi trombiták;

17. iszonyú zengemény!
M int Sinai hegyén,

vörös tűz tör föl, felhők izzanak 
öreg Föld, összeráz 
rettentő robbanás,

reng mély magvad s felszíned, e salak 
s a legvégső világnapon 
ott áü a légben a szörnyű Bírói Hón.

18. így üdvünk végre lesz 
teljes, tökéletes,

s kezdetét veszi e boldog napon; 
mert szorul már a vad 
sárkány a fö ld  alatt, 

zsugorodik a rút birodalom, 
látván, hatalmát vesztheti, , vc
pikkelyes farkát szörnyű dühvei lengeti (...)

27. Dé nézd a Szűz Anyát: . . . . . . . . . .
altatja már Fiát;

fárasztó dolgát ódánk is bevégzi 
A  menny új csillaga 
fényes kocsit hoza,

alvó Urát kézi lámpással őrzi; 
s a szent istállón, itt meg ott; 
szolgálatkész rendben páncélos angyalok

Ihndori Dezső fordítása

KARÁCSONYI IFJÚSÁGI ISTENTISZTELET 
lesz december 12-én, kedden 18 órakor 

a fasori evangélikus templomban 
(VII. Városligeti fasor 17-21.)

Igét hirdet Pángyánszky Ágnes egyetemi lelkész. 
Mindenkit szeretettel várunk. 

EGYETEMI GYÜLEKEZEL MEVISZ

ffAki  él, az mind, mind örüljön. . .”
Nem volt a föld még soha ily csodás, 
a fák között mondhatatlan suttogás, 
a fák fölött szalag, beszegve kancsal 
fénnyel, lilába lángoló naranccsal, 
az alkonyat csókot hajít a ködnek, 
és rózsaszín hullámokon fürödnek.
Miféle ország, mondd, e gyermek-ország, 
miféle régen elsüllyedt mennyország?

(Kosztolányi Dezső)

Évek óta karácsony táján szép és megdöbbentő borí
tékot hoz a postás, benne képeslapok boríték naptár, 
csekk Szép, mert a naptár képei s a levelezőlapok láttán 
valóban -  mint a mottóként választott Kosztolányi-vers 
sorai mondják -  valamiféle meseországot idéznek La
kói a gyermekkor 
váratlan tragédiái 
után hittek erős 
akarattal, élni vá
gyással megtalálták 
helyüket a világban, 
saját kis világuk
ban. Nem sajnálko
zásra várnak meg
értést kém ek bizta
tást. Néhány évvel 
ezelőtt egyik beteg
társuk kezdeménye
zésére létrehoztak 
egy Alapítványt, 
hogy saját maguk is 
segítsék életüket, 
egymás életét, hi
szen közel negyven 
éve a kórház az ott
honuk: a Rózsa
dombon, a Baba 
utcában ki-ki meg
találta élete értel
m ét...

Hogy is történt 
mindez? Sokan

még emlékeznek rá, mennyi izgalmat jelentett fiatal szü
lőknek az Európán végigsöprő járvány, a gyermekbénu
lás ijesztő réme. Sok gyermeken nem tudtak segíteni, az 
oltóanyag sem volt minden esetben hatékony: légzőszer
vi bénulás, végtagok bénulása, örökös kórházi ápolás le
begett a megbetegedettek képzeletében... Ez érte utol azt 
a fiatalt is, akinek szájjal írt levelét találtam a képesla
pok mellett:

„Kedves Barátunk! Először is feltétlenül szeretnénk 
megköszönni vásárlásukat, és azt a sok-sok kedves üd
vözletei, amit küldtek nekünk. -  A z idei karácsonyra is 
képeslapokkal és naptárral jelentkezünk. Reméljük, 
hogy újra örömet szerezhetünk válogatásunkkal. A  m ű
vészeti naptárt megrendelheti tőlünk szerettei, ismerősei 
számára is.

A  képeslapok és a művészeti naptár ára együtt 640,- 
Ft. Kiadónk nem karitatív intézmény, ajánlatunk nem 
kötelezi Ont a csekk befizetésére, de ha küldeményünk 
elnyeri tetszését és vásárol tőlünk, akkor ezzel életünk 
fenntartását is segíti. Gyurcsó Lajos. ”

Sérült emberek -  testileg de erősek lélekben, mert 
megtanulták Madách művének, ,^4z ember tragédiájá”- 
nak utolsó mondatát, az Úr biztatását „Mondottam 
ember: küzdj’ és bízva bízzál!”

Tanulnak, dolgoznak: ímak,müfordítói munkát vál
lalnak, van, aki számítógépen dolgozik lábbal, mások 
festenek, rajzolnak, szájjal, vagy lábbal. Ők azok, akik 
megértették Ady sorait:

„Aki él, az  m ind , m ind  örü ljön ,
Mert az élet mindenkinek 
Kivételes, szent örömül jön.”

Erről tanúskodnak levelezőlapjaik szép festményei és
1996. évi naptáruk 27 színes festménye, melyek közé 
külföldi sorstársaik munkáiból is behelyeztek néhányat. 
A  szép magyar versidézeteket Komis Piroska válogatta, 
a naptárt Zsolnámé Dékán Ildikó szerkesztette, megje
lentette a Szájjal és lábbal festő művészek Kiadója BT. 
Szeretném hinni, hogy szép munkájuk sokaknak szerez 
örömet és sok karácsonyfa alá kerül emlékeztető, szép 
ajándékként.

Sebeiken Pálma

*
„Az Ur csodásán működik”
A magyar külmissziói mozgalom története
Nagy öröm számunkra, hogy ár. Anne-Marie Kool 

doktori disszertációjának első kötete immár magyarul 
is megjelent a Harmat Kiadó és a Protestáns Missziói 
Ihnulmányi Intézet közös kiadásában. A  szerző a ma
gyar külmisszió történetével bizonyítja, hogy „az Úr 
csodásán működik”: a teljes mű 1951-ig, a most meg
jelent kötet az I. világháborúig dolgozza fel a missziói 
eseményeket.

Dr. Bütösi János püspök, a Magyar Reformátusok 
Világszövetségének elnöke, a debreceni teológia 
missziológia professzora a következőket írta a műről: 
„A disszertáció nagy értékeket hordoz. Úttörő mun
ka; mélyre ásó, ismeretlen kincseket felszínre hozó. 
Alapmű a magyar protestáns missziológiai és teoló
giai oktatás számára. Időszerű felhívás, tudományo
san átgondolt bátorítás a magyar református egyház 
számára, hogy betöltse sokáig hátráltatott missziói hi
vatását.”

Dr. Fabiny Tibor, az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem egyháztörténet professzora kiemeli, hogy 
„...az alapos teológiai műveltségű szerző a Krisztusba 
vetett hit empátiájával és tudományos igényességgel dol
gozta fe l a tárgyra vonatkozó összes régi és jelenlegi ada
tot. A  források között szerepel a magyar protestáns misz- 
szió összes könyvtári anyaga, és a fellelhető levéltári 
anyag is. Sőt, a szerző a »szájhagyomány«-ra is támasz
kodik -  lásd a meginterjúvolt személyek emlékeiről ké
szült több száz kazettát. ”

A 92 éves, Amerikában élő Babos Sándor, volt man- 
dzsúriai misszionárius így írt: „Elcsodálkoztam, hogy 
milyen nagy könyv lett abból az anyagból, amit hosszú 
idők folyamán, sok fáradtsággal és nagy szeretettel 
összegyűjtött a magyarországi protestánsok külmissziói 
törekvéseiről. Ha ezt Anna-Mária nem csinálta volna 
meg ki más csinálta volna? Sok adat elveszett volna a 
történelem számára. ”

A  missziói kutatás nemzetközi lapjában (Interna
tional Bulletin of Missionary Research) dr. James

Scherer, a chicagói evangélikus teológia professzora 
írt könyvismertetőt, melyben kiemeli: „Ä. M. Kool 
monumentális munkája segíteni fog áthidalni a máso
dik világ missziói kutatásában meglévő szakadékot.” 

A  könyv bemutatására 1995. november 17-én pén
teken 16.00 órakor került sor a Bp. Kálvin téri refor
mátus gyülekezet Kálvin termében.

A  könyv 500,- Ft-os áron megrendelhető a Harmat 
Kiadónál: 1447 Budapest, Pf. 521.

Szilvóssy Erzsébet

C. G. Jung pszichológus a vallásról
„Isten” az ember ősmegtapasztalása, s az emberiség 

beláthatatlan idők óta elképzelhetetlen erőfeszítéssel 
igyekezett ezt a megfoghatatlan élményt megjeleníteni, 
értelmezéssel, spekulációval és dogma útján asszimilál
ni vagy tagadni.

*
Mindegy, m it gondol a világ a vallásban átélt dolgok

ról; az, aki részesült benne, olyan kincshez jutott, amely 
élet, értelem és szépség forrása lett számára, s amely a vi
lágnak és az emberiségnek új ragyogást adott. Hite és bé
kessége van. Hol az az ismertetőjegy, melynek alapján 
szabad volna azt mondani, hogy az ilyen élet nem hite
les, az ilyen élmény nem érvényes, és az ilyen hitbeli hű
ség puszta illúzió? Léiezik-e valóban a végső dolgokra 
nézve valamiféle jobb igazság, m int az, amelyik segít él
nünk?

*

A z ember középpontba kerülésének tendenciáját a ke- 
resztyénség azzal a dogmával hangsúlyozta, hogy maga 
Isten valóságos ember lett. Nincs a világnak az a lélek
tana, amely ennél többre tudná méltatni az embert.

(Részletek dr. Bodrog Miklós Almaink bariangvilága 
című pszichológiai könyvéből, mely most jelent meg az 
Akadémiai Kiadó Hermész sorozatában, 163 oldalon,

teljes ára 493 F t)

Az eredetit szájjal festette: 
Nagy Ildikó

\



JUBILEUMI SOROZAT A BALFI 
GYÜLEKEZETBEN

Lelkésziktatás Pakson
Tizenegyedik lelkész a Türelm i Rendelet óta

Evangélikus Elet 1995 . d e c e m b e r  i o .

A balfi templom előtti fa szem
léletesen állítja elénk a templom 
és a gyülekezet életét. Az öreg fá
nak régi ágai nincsenek már: le
vágták a száradásnak indultakat, 
előfordult talán, hogy az életerő
seket is letördelték, és most ékte
lenkednek a sebek. De a megje
lent friss hajtások arra utalnak, 
hogy él a gyökér! Hihetetlennek 
tűnik, hogy egy megsebzett fa 
öreg korban is még kivirulhat. 
A  friss hajtások a templom tornya 
felé nyúlnak. Mindez jelzi, amit 
Túrmezei Erzsébet egyik verseskö
tetének címében ír: Csodát virág
zik a jelen.

Ezt a csodát éltük át szeptem
ber 24-én Balfon, amikor együtt 
ünnepeltünk a kívül-belül felújí
tott templomban. Az 1946-ban 
történt kitelepítés után a gyüleke
zetből kevés család maradt itt. 
Erőszakosan letördelték a „gyüle
kezet fájának ágait”, és éktelen
kedtek, véreztek a sebek. Amikor 
1948-ban a soproni Teológiára ke
rültem, és szülőfalum volt tanító
jának testvérét látogattam 
(Krutzlemé), még igen frissek 
voltak a sebek. Most a kitelepítet
tek hathatós segítségével megújult 
a templom.

Lábossá Lajos püspökhelyettes 
. a 122. Zsoltár 1. verse alapján hir
d e tte  az igét a zsúfolásig megtelt 
t  emplomban, melyben a külföldre 
k (érült németajkú testvérek áök- 
srforos többségben ünnepeltek 
éTgyütt a kevés itthon maradottak
k a l. Dávid zarándokénekében ezt 
mondja a zsoltárversben: „Örülök, 
.ia ezt mondják nekem: A z Úr házá
ba megyünk!” Az ünnepi igehirde
tés kiemelte, hogy őseink legtöbb
ször úgy építettek templomot, 
hogy benne a gyülekezet vala
mennyi tagjának legyen helye. Az 
elmúlt nehéz történelmi időszak
ban szinte minden elvétetett az 
egyháztól, de a templomok meg
maradtak, mintegy jelezvén: a 
templom különösen is az Isten te
rülete, tulajdona, erődje, ahonnan 
Ö ismételt honfoglalásra indul, 
hogy meghódítsa az ember szívét. 
Szentlelke műhelye, ahol az evan
gélium hirdetése által új élettel, 
hittel, szeretettel ajándékoz meg, 
azért, hogy azután áldása túlter
jedjen a templom falán, hogy mi
nél többen eljussanak Isten megis
merésére, üdvösségre. Legyen újra 
becsülete a templomnak! Minden 
íegújult Isten háza egyben a ke-

A  200 éves tem p lom b an ...

gyelmi idő meghosszabbításának is 
a jele!

Ezt követte J*öltl Róbert lelkész 
német igehirdetése a. templom
szentelés emlékünnepén, hiszen 
Balfon ilyenkor tartották a „Kiri- 
do”-t, a Kirchtag-ot, ill. a Kirch
weihfestet. Még gyermekként tele
pítették ki a hozzátartozókkal Né
metországba. Ott végezte el teoló
giai tanulmányait és ott áll most is 
lelkészi szolgálatban. Emléktárhá
zából előkerültek élményei az 
évenként visszatérő „Kirido”-val 
kapcsolatban.

Ezután sor került az aranykon
firmációra, melyen e sorok írójá
nak rövid német igehirdetése után 
-  Jak 1,12 alapján, mely saját kon
firmációi áldóigéje volt -1 0  arany
konfirmandust áldott meg az oltár 
előtt egy-egy igével. Ezek a több
ségükben külföldre került testvé
rek a kísértésekben megtapasztal
ták az Ú r megtartó szeretetét, 
amikor utolsó konfirmandusok
ként kitelepítésük előtt, otthont, 
templomot, házat és hazát el kel
lett hagyniok. De a Krisztusban 
való elszakíthatatlan közösség és 
az egymással való hitbeli és szere- 
tetkapcsolat ténye volt az úrvacso
rában részesedés. A  külföldre ke
rültek és hazaiak testvéri közössé
ge így érhette el a csúcspontját.

Emlékbeszédet ezután Hauer 
Pál ny. igazgató-tanító mondott, 
aki kezdettől fogva az itthon mara
dott baltiakkal tartotta a kapcsola
tot, a templomrenoválás anyagi 
áldozathozatalát megszervezte a 
külföldi volt baltiak között. Törté
neti áttekintést nyújtott a 200 éves 
templom történetéről és szolgála
táról. Volt idő, amikor elvették a 
balfi templomot, de volt gyüleke
zet. 1946 után maradt a templom,

de alig maradtak a gyülekezet
ből... A köszöntések sorát Karsai 
Róbert balfi felügyelő nyitotta 
meg, röviden beszámolva a mun
kálatokról. A gyülekezetét ezután 
köszöntötték: Lábossá Lajos püs
pökhelyettes, Lackner Pál esperes
helyettes, Kebelei Ferenc soproni 
felügyelő és egyházmegyei fel
ügyelőhelyettes, valamint dr. Vla- 
dár Gábor református lelkész.

Az ünnepi sorozatot szépen ke
retezte fiatal német testvérek 
trombitajátéka, Wágner Szilárd 
elektromos orgonán történt kísé
rete. Ezt az orgonát holland test
vérek adományozták (Kämpen). A  
soproni gyülekezet énekkara egy 
kórusművet énekelt Rezessy Lász
lótól (Dicsérd én lelkem). Kedves 
színfoltja volt, amikor egy arany
konfirmandus balfi nagypapa 
(Floiger) két unokája -  Zsédely 
Melinda és Zsédely Szabolcs -  né
metül szavaltak templomszente
léssel kapcsolatos verseket. Ezek 
is reményjelek, hogy

„ Üde sorját hajt a kiszáradt 
Kopár fa, gyümölcshozó ágat..."

De fejezzük is be ezeket a soro
kat költőnő-diakonissza testvé
rünk záró versével, mely Jézus kö
vetésére biztatja nemcsak a Balfon 
együtt ünneplő hazai és külföldi 
testvéreket, hanem mindnyájun
kat, akiknek a templom „lelki böl
csőnk” marad akkor is, ha a szülő
földet és annak lelki hajlékát kilo
méterek százai-ezrei választják el 
és takaiják el szemünk elől:

Előttünk jársz! Te vagy az Élet!
A tegnap is hirdeti fényed, 
de ha mi ma követünk téged, 
csodát virágzik a jelen!

Szimon János

Az első írásos emlékek szerint a 
török hódoltság idején, pontosabban 
1576-ban már volt Pakson evangéli
kus lelkész és magyar evangélikus 
gyülekezet. A hivatalos gyülekezetté 
alakulás engedélyét azonban csak 
1783-ban kapták meg. Három évvel 
később, 1786-ban felépült a templom 
és a parókia. Szolgálattevők hosszú 
sora szolgált a gyülekezetben. Októ
ber 28-án, szombaton ismét lelkész
iktatást jegyezhettek fel a mintegy 
kétezer lelket számláló gyülekezet 
történelemkönyvébe. Ezen a napon 
a Türelmi Rendelet óta tizenegyedik 
lelkész, a korábbi hartai lelkész, 
Szabó Vilmos Béla beiktatására ke
rült sor.

Az évszázados templomfalak kö
zött több száz hívő ajkáról csendült 
fel evangélikus himnuszunk. A beik
tatás szolgálatát Krähling Dániel, a 
Tolna-Baranyai Egyházmegye espe
rese végezte. Igehirdetésében, ame
lyet Ézs 59,21 alapján mondott, rá
mutatott, hogy amikor ezek az igék 
először elhangzottak, Izrael népe új 
kezdet előtt állt. Haza kellett térni
ük. Szorongással voltak tele, mi lesz 
velük. Újat kezd most a gyülekezet 
és a lelkész is -  folytatta az esperes. 
A bizonytalanság ennél az új kez
désnél is jelen van. Ézsaiás szavai 
ezt a szorongást oldják, mert arról 
beszél, hogy Isten szövetsége to
vábbra is érvényben van. Ezután is 
adatik a Lélek és ige a misszióra, a 
vigasztalásra. Légy erős, mert Isten 
ígérete szerint nem fogynak ki az 
igék ebből a szájból és ebből a gyü
lekezetből.

Az esperes igehirdetése után a lel
késztestvérek áldásai és az ősi Con- 
firma eléneklése következett, majd 
az újonnan megválasztott és beikta
tott lelkész ment a szószékre. Az ige
hirdetés alapigéje 2Kor 1,21-22 volt. 
Igehirdetésében Szabó Vilmos Béla 
hangsúlyozta, hogy minden emberi 
cselekvés motiváló ereje a szív belső

döntése. A cselekvő, élő Isten műkö
dött akkor is, amikor elvállalta a 
szolgálatot a paksi gyülekezetben és 
akkor is, amikor a gyülekezet tagjai
val együtt munkálkodni akar az Úr 
aratásában.

A beiktató istentisztelet ünnepé
lyességét fokozta Bárdossy Tibomé 
Szabó Ildikó szólóéneke, valamint a 
hartai gyülekezet énekkarának és a 
Paksi Zenebarátoknak a szolgálata.

Az istentisztelet után közgyűléssel 
folytatódott az ünnepi program. A 
beiktatott lelkészt köszöntötte Só
lyom Károly, nyugalmazott püspök- 
helyettes-esperes, korábbi paksi lel
kész, továbbá Pintér János Nyugat- 
Békési esperes, Andorka Árpád, a 
Tolna-Baranyai Egyházmegye és

Dudla Imre, a Bács-Kiskun Egyház
megye felügyelői. Az egyházmegye 
lelkészi kara nevében Johann Gyula 
szekszárdi lelkész kívánta Isten áldá
sát az új szolgatársra. Köszöntőt 
mondott még: Kiss Miklós mosonma
gyaróvári és Brebovszky János pilisi 
lelkész, Herczeg József paksi és And
rás István hartai polgármester, Bo- 
dócz Bálintné és Schukkert Andrásné 
a búcsúzó hartai és Hortobágyi János 
a fogadó paksi gyülekezet nevében. 
Végezetül Krähling Dániel köszön
tötte egyházmegyéjének új lelkészét.

Az összejövetel a fehér asztal mel
lett folytatódott, a közelről és távol
ról érkezetteket a paksi gyülekezet 
vendégelte meg.

Kiss Miklós

OLVASÓINKHOZ
Az utóbbi években, sajnos, rendszeressé vált, hogy az év elején ren

dezni kell lapjaink előfizetési díját. Sajtótanácsunk foglalkozott e 
kérdéssel és az Evangélikus Élet árát számonként 35,- Ft-ban 
állapította meg. Az ünnepi kettős számok ára marad 40,- Ft.

Eszerint az előfizetési díj egész évre: 1820,- Ft 
félévre: 910,- Ft 
negyedévre: 455,- F t

A  lap előfizetési díja külföldön a szomszédos országokban: egész 
évre (postázással együtt): 3400,- Ft.

Más országokban (nyugaton) az előfizetési díja egész évre 
(postázással együtt) 5000,- Ft (38 US Dollár). Légipostával 43 US 
Dollár.

Az OTP új pénzügyforgalmi jelzőszámrendszert vezet be 1995. 
december 4-étől. A novemberi számunk egyikében csekklapokat 
küldtünk, hogy aki hátralékát szeretné rendezni, vagy előre szeretné az 
1996. évre befizetni, megtehesse. Kérjük, hogy ezeket a csekklapokat 
december 31-ig használják fel, mert azután új csekkek kerülnek kibo
csátásra. Ezeket megrendeltük és amint megkapjuk, elküldjük. 
Egyébként közöljük az új pénzforgalmi jelzőszámot, ha valaki bank- 
átutalással kíván fizetni:

11708001-20204127.
Szeretettel kérjük Olvasóinkat, fogadják megértéssel e kényszerű 

intézkedésünket és maradjanak meg lapunk iránti hűségükben.
Kiadóhivatal

„Ki viszi hamarabb levelem Prágába?"No, nem Szilágyi Erzsébet leve
lét kell Prágában raboskodó 

fiához, a királlyá választott Hunya
di Mátyáshoz vinni, hanem a Ma
gyarországi Egyházi Levéltárosok 
Egyesülete (MELTE) küldte kép
viseletét a Nemzetközi Levéltári 
Ihhács alakulóban levő egyházi 
szekciójának (részlegének) gyűlé
sére.

Mire való ez a tékozlás pénzben, 
időben, munkaerőben? Igaz, hogy 
az egyház feladata Krisztus jó híré
nek (és vele Isten törvényének) 
hirdetése, az emberek Jézus tanít
ványává tétele, hogy hittel fogad
ják megmentésüket Isten megér
demelt büntetésétől. De már Lu
kács evangélista, Pál apostol „há
ziorvosa” a jövő felé lépéshez 
szükségesnek látta a visszatekin
tést az Apostolok Cselekedetei 
megírásával. Jézus Krisztus tegnap 
és ma és örökké ugyanaz, de az idők 
változnak, és mi is (Zsid 13,8) vál
tozunk bennük. A  levéltárak mé
lyén őrzött, a múltat megörökítő 
emlékekre való visszanézést ma 
sem lehet megtakarítani. Ezért 
kell különös figyelmet fordítani a 
múlt írott emlékeinek megőrzésé
re. (Magyar küldöttségünk költsé
geinek háromnegyedét egyébként 
a külföldiek fedezték.)

A  hazai egyházi levéltárosok 
1993-ban alakították meg egyesü
letüket intézményeik védelmére és 
a szakmai együttműködés érdeké
ben. Augusztusban épp azalatt jöt
tek össze Sopronban, a Nemzetkö
zi Levéltári Tanács főtitkárának, 
Kecskeméti Károlynak és számos 
osztrák és német egyházi levéltá
rosnak részvételével, mialatt az 
Országgyűlés -  sajnos, a tények 
kellő ismerete vagy figyelembevé
tele híján -  megalkotta az új levél
tári törvényt. Ez a törvény az egy
házi levéltárak állami támogatását 
olyan feltételekhez köti, amelyek 
csak állami támogatással valósul
hatnak meg, és a nemzeti kultú
ránknak is felbecsülhetetlen érté
keit őrző egyházi levéltárakat az 
önállósuló üzemek és gombamód 
szaporodó egyesületek levéltárai
val helyezi egy sorba; az egyházi 
vagy vallásfelekezeti levéltárról 
nem is tud. Ez ellen a sérelmes 
törvény ellen a MELTE panasszal 
fordul az Alkotmánybírósághoz, 
valamint legalább a súlyos hibákat 
kijavító és a kétértelműségeket 
tisztázó végrehajtási utasítást kér 
az illetékes minisztertől. Ehhez a

tiltakozó levélhez a hazai egyhá
zak püspökei egyetértésén túl 
nemzetközi elismert szaktekinté
lyek támogatását is meg kívánta 
szerezni a MELTE. Efct 'a  léveiét 
vitte megbeszélésre magával az 
egyesület elnöke; dr. Korjnos Lász
ló debreceni egyházi levéltári taná
csos.

Szükséges, hogy az egyházi le
véltárosok az egyház életét és tör
ténetét ne csak szakemberként is
merjék, de benne is éljenek. A 
múlt ismerete és a Krisztus testé
ben benne élés, régi sebek gyógyu
lásához és elszakadt testvérek egy
másra találásához segíthet. Már 
Sopronban hallottunk erre szép 
példát az elmúlt rendszerben ille
gálisan működő ciszterci apácák és 
református diakonisszák testvéri 
kapcsolatáról. A  soproni levéltá
ros gyűlés alkalmat adott arra is, 
hogy szakmai, technikai tapaszta
latainkat bővíthessük helyi és bécsi 
levéltárlátogatások révén.

Prágában az európai egyházi le
véltárosok hetedik találkozója a 
résztvevőknek komoly szakmai 
munkát adott. A  konferencián leg
nagyobb számmal németek vettek

részt, így az angol, meg a házigaz
da csehek nyelve mellett a német 
volt a hivatalos nyelv. De voltak 
francia, belga, holland, észt, orosz 
és magyar szakmabeliek is. (Saj
náltuk, hogy csak ezeknek a nem
zeteknek egyházi levéltárosai vol
tak jelen.) Az előadások és megbe
szélések két tárgyra irányultak: 
részben az átélt-túlélt évtizedek 
egyháztörténete forrásait és ténye
zőit ismertették, részint pedig le
véltáros szakmai kérdésekben tá
jékoztattak új eljárásokról. Utóbbi 
nekünk, magyaroknak kevésbé 
volt érdekes, egyrészt helyiség, fel
szerelés, szakember, pénz hiánya 
miatt. Másrészt a levéltárak ren
dezett iratanyagában eligazító ún. 
segédletek fajtáinak ismertetése a 
magyar szakembereknek nem 
mondott újat.

Hallottunk beszámolót az észt 
evangélikusság múltbeli pokoljá
rásáról, volt szó az orosz ortodox 
(pravoszláv) egyház megpróbálta
tásairól és élni próbálásáról. A 
cseh testvérek nemzeti protestáns 
egyháza részéről Jozef Hromádka 
vitatott alakját és működését fes
tették elénk. A  német egyházak és

a Stazi (állambiztonsági)-akták 
ügyével is foglalkoztunk. Magyar 
részről Pásztor János református 
professzor ismertette -  főleg Be- 
reczky Albert személye kapcsán -  
az ún. szolgálatteológia történetét 
és próbára tevő problémáit. Az 
egyháztörténeti témák nagyrészt 
protestáns vonatkozásúak voltak, 
az előadásokat élénk hozzászólá
sok és személyes beszélgetések kö
vették. Mi, magyarok, egy kissé 
túlzónak éreztük a nyugati színvo
nalú szállást és étkezést. Kedves 
élményt nyújtottak az esti kulturá
lis programok, az „arany Prága”, 
majd egy szép kiránduláson a vi
lágörökségnek nyilvánított -  tavak 
közé épült -  Tfelcs és a középkori 
ezüstbányák és pénzverdék váro
sának, Kutná Horának megtekin
tése.

A konferencia munkája számára 
a premontrei szerzetesek strahovi 
kolostorának csodálatos régi 
könyvtára adott helyet, a megnyi
táskor ökumenikus ige- és imali
turgiával. A szeptember 10. (va
sárnap) estétől, 16. reggelig tartott 
egyházi levéltári találkozó ugyan 
nem intézett üzenetet senkihez, de 
a tények üzenetet jelenthetnek 
mindenkinek.

Dr. Zsigmondy Árpád

,yA rád bízott drága kincset őrizd meg!” (2Tim i,i4 )
A K őszegi Gyurátz Ferenc Evangélikus L eánygim názium  

Volt N övendékei E gyesületének közgyűlése

tavalyi közgyűlésünkről szóló beszámolóm címét 
választottam mottóul most is. Nem találtam szeb- 

et, jobbat céljaink, hitünk, vágyaink és szent eltökéltsé- 
nXnk kifejezésére. Szeretném, ha a jövőben mindig ez le

hetne a jelszavunk, amíg élünk amíg volt iskolánkról 
emlékezni módunkban lesz.

Mert összejöttünk újra. Régi diákok egy évvel tovább 
öregedve s gyengülve testileg az idő fogaskerekeinek ron
csoló hatása alatt.

De a szellem, amely betöltötte a Deák téri Evangéli
kus Egyházközség nagytermét, töretlen volt. Mondhat
nám, fiatal. M int egykor, nagyon-nagyon régen, néhai 
Alm a materünk” áldott falai között.

Eszembe ju to tt egy ünnepi beszéd. Széchenyi István 
születésének másfélszázados évfordulóján tartotta sze
retett magyartanárunk F a r a g ó  J ó z s e f ,  a müveit 
pedagógus, a volt Eötvös-kollégista. Ő méltatta a „leg
nagyobb magyar" pályafutását, munkásságát, érdeme
it, melyet a haza felvirágoztatásáért egykor kifejtett. 
Moccanatlan figyelemmel hallgattuk a díszterem pad
soraiban szorongva a csodálatos stílusban elmondott 
beszédet, befejező mondafait, melyek úgy vésődtek be
le fiatal lelkűnkbe, m int márványtömbbe a művész vé
sője.

Évtizedek távlatából hadd idézzem most azokat a so
rokat, amik annak az ünnepi megemlékezésnek el nem  
múló, örökké ható végszavai voltak

Tette ezt a tanár úr egy francia közmondás ajánlása
képpen: „A r o s s z a t  h o m o k b a  írd,  a j ó t  
m á r v á n y b a  vé s d !"

Márvány volt a lelkünk nekünk akkori fiatal lányok
nak S  belevésődtek márvány-lelkűnkbe. Felfogtuk an
nak értelmét, magunkévá tettük a kijelölt feladatot, me

lyet Széchenyi rendelt egyik müvének előszavában, ne
künk magyar nőknek

„ F o g a d j á t o k ,  h a z á m  é r d e m e s  l e á n y a i ,  
t i s z t e l e t e m  és  s z e r e t e t e m  j e l é ü l  ... M e r t  
a n n y i  n e m e s  és  s z é p ,  a m i  a z  e m b e r i s é g e t  
f e l e m e l i ,  a ti  n e m e t e k  m ü v e  ... Ti v a g y 
t o k  a p o l g á r i  e r é n y  s n e m z e t i s é g  v é d a n -  
g y a l a i . . .  T i  v o n t o k  m i n d e n t  k ö r ü l :  b á j t  
és é l e t e t ,  t i  e m e l i t e k  e g e k b e  a p o r t  s h a l 
h a t a t l a n s á g r a  a h a l a n d ó t . "

A z idézet után így fejezte be a tanár úr az előadását: 
„ T ő l e  e l f o g a d h a t j á k  és l e h e t n e k  rá b ü s z 
k é k ,  d e  l e g y e n e k  rá m é l t ó k  is ! ”

Azóta eltelt egy élet. Nem akármilyen élet! Tele meg
próbáltatásokkal és üldözésekkel. De élünk -  akik itt va
gyunk -  és felépítettünk egy országot a háború okozta ro
mokból. Megőriztük lelkűnkben a tisztaság fényét, felne
veltük gyermekeinket az erkölcs jegyében, és a hazasze
retet édes érzését adtuk nekik, útravalóuL 

Méltók lettünk Széchenyi bizalmára. Hasznos felnőt
tekké váltunk. Orvosok és tanárok kerültek ki soraink
ból. Lelkipásztorok, tudósok. Egyetemi oktatók és a 
szellemi munka más, ezernyi területén munkálkodók. 
Tartottuk 1956fényes lobogóit. S  váltak közülünk újabb 
földönfutók és újabb üldözöttek.

„ D e a k i k  a z  Ú r b a n  b í z n a k ,  e r e j ü k  
m e g ú j u l ,  s z á r n y r a  k e l n e k ,  m i n t  a s a s 
k e s e l y ű k ,  f u t n a k  és  n e m  l a n k a d n a k

m e g ,  j á r n a k  és  n e m  f á r a d n a k  e l . ” (Ézs 
40,31).

Ezt az igét olvasta fe l egykori iskolatársunk, Kevehá- 
ziné Czégényi Klára lelkész ünnepi megnyitó áhítatának 
bevezetőjeként.

Szükségünk van az Isten által adott erőre! Mert nem 
kevesebbre vállalkoztunk, m int arra, hogy visszaszerez
zük egykori iskolánkat.

Ez a szellemi bölcső, hajdan, ott a nyugati határon az 
evangélikus egyházé volt 1899-ben alapította a Dunántú
li Evangélikus Egyházkerület, Gyurátz Ferenc akkori püs
pök elévülhetetlen érdemei segítségévei Ez az iskola nem 
egy volt a sok közüL „Primus inter pares” volt, első az 
egyenlők között. Szaktantermeivel gazdag szertáraival 
A z élő nyelvek magas szintű oktatásával Kiemelkedő ze
netanításával Tornatermével és teniszpályáival Egyete
met megszégyenítő fizikai előadótermével. Ma is megiri
gyelhetné bármelyik nyugati ország oktatási vezetése.

A  csodálatosan felszerelt szaktermekben oktattak, az 
internátusbán pedig neveltek Otthont pótló szeretettel. 
Nem csoda, ha ennyi év távlatából is együtt tudott tarta
ni bennünket Kőszeg szelleme.

Ez az iskola a miénk volt. Gálád módon rabolták el 
tőlünk egyetlen mozdulattal m int a többi magyar egy
házi tanintézetet. Más szellemű ifjúságot akartak nevel
n i De ez csak részben sikerült! Mert ,^4 szellemet nem 
lehet megölni!”

Sok értelmes és okos gondolat fogalmazódott meg

ezen a közgyűlésen. Sok hasznos terv, elgondolás. Még
is, most, ebben a rövid beszámolóban hadd legyen ez az 
erős, szent elhatározásunk az egyetlen téma, amiről ír
nom, úgy érzem, erkölcsi kötelességem.

Vissza kell szereznünk az iskolát!
Tönkretett és leromlott állapotában is. Majd megújít

ja, széppé varázsolja újra az emberi akarat. Éhhez segít
séget kérünk egyházunk vezetőitől! Gyurátz Ferenc püs
pökünk utódaitól! A z ő  önfeláldozó szelleme örökösei
től! A k ik  ha akarnak Isten segítségével sokat tehetnek 
az ügyért! Sokféle megoldás lehetősége merült fel közöt
tünk Hitek és kételyek fogalmazódtak meg sorainkban. 
TUdjuk hogy az evangélikus egyház egymagában -  
anyagiak miatt -  nem tehet sokat. Nem állíthatja fel új
ra és nem tarthatja fenn a régi csodát! De segítségül le
hetne hívni más egyházakat, más, erősebb tanintézete
ket. Gazdagabb, nagy múltú oktatórendeket. Egy Isten 
van! Egyetlen, egyetemes keresztyénség létezik Össze 
kellene fogni az ökumenizmus szellemében! Lehetne be
lőle pl. egy mindnyájuk által igénybe vehető erdei ún. 
szanatóriumi iskola!

Segítsen az Egyház Ura abban, hogy ez az iskola, 
megalakulásának évszázados ünnepén, 1999-ben ismét 
fogadjon gyermekeket falai között. Olyan ifjúságot, 
amely Istenben bízva, szellemet, erkölcsöt és a haza sze
retetét tűzi ki élete zászlajára!

Higgyünk benne, hogy sikerül! Imádkozzunk érte!
Mert ezt mondja az írás:

„Kéijetek és megadatik néktek, 
keressetek és találtok, 
zörgessetek és megnyittatik néktek!”
(Lk 11.9)

LBE
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(--------------N A P R Ó L  N A P R A -
ji Egyenesedjetek fel es em eljétek fel a fejeteket, m ert 
j közeledik a m egváltásotok. Lk 21,28.

VASÁRNAP Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra 
I méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, 
I hogy a bűnösöket üdvözítse. lTim 1,15 (Ez 16,61, 
I 63; Lk 21,25-33; Jak 5,7-8; Zsolt 80). Félelem és 
I rettegés. Igen, az Emberfia eljövetelekor tapasztal-
■ ható jelek félelmet és rettegést váltanak ki azokból, 
j kik nem ismerik az Urat és az 0  irgalmát. Légy hí-
■ vő, tedd magadévá a tanítást, és rettegés helyett az 
j öröm lesz a szívedben, mert jön a Megváltó, a mi 
j Urunk Jézus.

HÉTFŐ Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, él- 
I jetek minden emberrel békességben. Róm 12,18 
I (lSám 24,17, 20; Zsid 6,9-12; Ézs 43,22-28). Az Is- 
j ten soha nem feledkezik meg rólunk, emberekről.
1 Számon tartja cselekedeteinket és szeretetünket,
I amelyeket az Ő nevében tanúsítunk. Igazságos az 
I Isten. Maradjunk mindvégig á reménységben, és jár- 
J juk azt az utat, hitben, szeretetben, melyen Jézus 
9 járt, és elnyerjük az élet koronáját.

KEDD Aki azt mondja, hogy a világosságban van, 
j de gyűlöli a testvérét, az még mindig sötétségben 

van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, 
és nincs benne semmi megbotránkoztató. ÍJn 
2,9-10 (Ézs 5,20; Jel 2,1-7; Ézs 44,1-8). Vigyázzunk 
és figyeljünk életünk napjaira. Cselekedeteink és 

j szeretetünk olykor megtévesztő lehet. Vissza kell 
j emlékeznünk megtérésünk utáni első -  igaz -  szere- 
í tétünkre. Hitünk lángja mások által is észrevehető- 
I en lobogjon, így juthatunk el az Isten országába.

SZERDA Uram, atyánk vagy te mégis! Mi vagyunk 
az anyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk 
mindannyian. Ézs 64,7 (ÍJn 3,1; Jel 3,7-13; Ézs 
44,21-28). Isten tud minden cselekedetünkről. Ha

mi megtartjuk Isten igéjét, Ő is megtart minket a kí
sértés órájában, amely el fog jönni az egész világra. 
Vigyázzunk hitünkre, hogy azt senki el ne vegye, 
mert csak így juthatunk be Isten országába.

CSÚTÖRTÖKS Mint utolsó ellenségünk, töröltetik a 
halál. lKor 15,26 (Zsolt 16,10; Márk 13,5-13; Ézs 
45,1-8). Vigyáznunk kell, hogy meg ne tévesszenek 
minket tévtanítók! Sokan járnak ma közöttünk az 
Úr nevében, és bizony sokan megtévednek. Hábo
rúk zaja hallatszik, szeretetlenség üti fel a fejét csa
ládokban, nép és nép között, ország és ország kö
zött. Aki azonban élete végéig kitart az akarata és 
igéje mellett, az eléri Isten országát, az üdvözül.

PÉNTEK Aki pedig minket veletek együtt Krisztus
ban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is 
jegyzett minket, és a Lélek zálogát adta szívünkbe. 
2Kor 1,21-22 (Zsolt 46,8; Jel 3,14-22; Ézs 
45,18-25). Jézus látja a mi életünket és hitünk inga
tag voltát, bizonytalanságát. Mi úgy érezzük, hogy 
hitben gazdag emberek vagyunk, nincs már szüksé
günk további tanításra. Valójában szegény, vak és 
mezítelen, szánalomra méltó emberek vagyunk. 
Tbdnunk kell, hogy akit Isten szeret, azt megpróbál
ja. Ajtónk előtt áll és zörget, ha kinyitjuk ajtónkat, 
szívünkbe költözik, lakozik Ő. így Vele lehetünk 
majd a királyi székén.
SZOMBAT isten üdvözítő kegyelme arra nevel min

ket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kí
vánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk 
a világban. Tit 2,11-12 (Jób 5,17; Ézs 35,3-10; Ézs 
49,1-6). Boldog az az ember, akit Isten megfedd. A 
fenyítés hitünk gyengeségére hívja fel a figyelmün
ket. Az Ő gondoskodása, szeretete, dorgálása és ta
nítása révén lesz békesség otthonunkban, szeretet 
szíveinkben és így még ellenségeinket is szeretni 
tudjuk. Benkő Ferenc

Gyógyító
Egy nemzetközi kutatócsoport 

1994 karácsonyára karácsonyi 
ajándékként tette közzé többéves 
kutatási eredményét, amely szerint 
a nevetés gyógyít, szépít, és ezen 
kívül segíti a karriert is.

A kutatók szerint a nevetés 
olyan biokémiai folyamatokat in
dít el az agyban, amelyek a stressz- 
hormonok hatását gátolják, növe
lik a szervezet védekező erőit, és 
segítik a „boldogsághormonok” 
termelődését. A nevetés úgy hat, 
mint egy vitaminbomba. Énnek 
megfelelően Angliában már lehe
tőség van arra, hogy bizonyos be
tegségben szenvedőket „mosolyte
rápiára” utaljanak az orvosok. 
Hogy a nevetés egészséges, ezt 
már régóta tudjuk. A kérdés csak 
az, tudunk-e receptre nevetni? 
Mert a gyógyító nevetést nem le
het megparancsolni, nem lehet 
„bevenni”, mint egy tablettát, a 
nevetésnek szívből kell jönni.

De kinek van manapság kedve 
nevetni? Hiszen oly sok rossz hírt 
hallunk szűkebb és tágabb vilá
gunkból. Japánban gyilkos szekta 
mérges gázzal árasztja el a metrót. 
Franciaország felújítja az atom
robbantásokat. Meggyilkolták az 
izraeli miniszterelnököt. Feszült a 
nemzetiségi helyzet Erdélyben és 
Szlovákiában. Tragédiák, háborúk, 
környezeti károk, balesetek. Nyo
masztó a gazdasági helyzetünk, ag
gaszt, hogy miből fogunk megélni,

mosoly
és a növekvő bűnözés miatt fé
lünk. És ott van még akkor a neve
tés végső ellensége -  a halál. Ki 
tud így nevetni?

Csák az, aki Jézus Krisztusban 
találta meg örömének forrását! 
Erről vall az énekköltő Linde- 
mann János 364. énekünkben; 
„Öröm van nálad, még ha búbánat 
ér is minket, Jézusunk.”

Igen, Jézusban és Jézussal mi
énk az élet, mert Ő legyőzte a 
bűnt, a halált és megtanít minket 
arra, hogy tovább lássunk félelme
inknél és gondjainknál. Jézus nem 
a testi és lelki kábítószerek rózsa
szín ködébe burkol bennünket, ha
nem a győztes távlatokra emeli te
kintetünket. A humor, a mosoly, a 
nevetés ennek a perspektívának 
fénye lelkűnkben és arcunkon.

Ézt az örömöt hozta nekünk Jé
zus karácsonyi ajándékként. Ezért 
hirdettek „nagy örömöt” az angya
lok a betlehemi mezőn.

Ez az öröm tanít meg minket ar
ra, hogy a mindennapokban egész
séges távolságot tartsunk a problé
máktól. Észrevegyük a humorost, 
rámosolyogjunk a szépre, szívből 
tudjunk nevetni önmagunkon is. 
így lesznek elviselhetővé kudarca
ink, nem keseríti meg majd életün
ket az önsajnálat, nem válunk el
keseredett fanatikusokká és ol
dódnak lelki (és testi) görcseink. 
Aki tud nevetni, az nem téved el 
oly könnyen a beképzeltség ma

gaslatain és a depresszió mélysé
geiben.

És milyen egészséges, csodát 
művelő, ha másokra is ránevetünk. 
Megkeményedett ellentétek ol
dódnak meg, megmerevedett fron
tok lazulnak fel, előítéletek tűnnek 
el, és ellenségek békülnek ki, mert 
humorral lehet megbocsátani és 
egymás gyengeségeit megérteni.

Ezzel szemben az, aki nem tud 
örülni, keserűvé teszi önmaga és 
környezete életét.rr„v,

Nem csoda tehát, ha Isten a 
Bibliában újra és újra arra szólít 
fel minket: „örüljetek”.

Nem csoda, ha az átélt szabadí- 
tásról így ír a zsoltáros: „Akkor 
megtelt a szánk nevetéssel...” 
(Zsolt 126,2).

Nem csoda, ha Pál a börtönből 
is azt úja: „Örüljetek az Úrban 
mindenkor! Ismét mondom: örül
jetek!” (Fü 4,4)

Amit a kutatók orvosi felfede
zésként ajánlanak, azt a Biblia év
ezredek óta kínálja:

„A vidám szív a legjobb orvos
ság, a bánatos lélek pedig a cson
tokat is kiszárítja.” (Péld 17,22).

Nem vagyunk olyan gazdagok, 
hogy lemondhatnánk a nevetésről. 
És nem vagyunk olyan szegények, 
hogy ne engedhetnénk meg ma
gunknak a mosolyt. Ezt a receptet 
Jézus Krisztus írta fel nekünk, ezt 
a gyógyszert „közgyógyellátás
ként”, ingyen kapjuk tőle, nem ke
rül másbaj csak annyiba, hogy fel
keressük Őt, a legjobb orvost a vi
lágon. Balicza Ivón

NE FÉLJ!
Lk 1,13-17

Késő este csörrent meg a tele
lj fon. Az asszony felvette és egyre 
[ nagyobb döbbenettel hallgatta az 
S értesítést. Férjét baleset érte, 
ii nemrégiben hozta a mentő a kór- 
i házba, jelenleg is operálják. A  vo- 
!i nal megszakadt, az asszony még 
;j néhány pillanatig dermedten szo- 
j rította a süket kagylót. Aztán nö- 
j vekvő félelemmel vette kabátját, 
i taxit hívott és a kórházba sietett. A 
; műtők előtt idegesen járkált. Ciga- 
\ rettára gyújtott volna, de mivel ti

los volt, így jobb híján ujjait tördel
te türelmetlenségében. Végre nyűt 
a műtő ajtaja és kilépett a férjét 
operáló orvos. Mielőtt bármit kér
dezhetett volna, az orvos megelőz
te. „Ne féljen! A félje jobban 
van!”. A  „ne féljen” az elveszett 
reményt adta vissza az asszonynak.

Zakariást is a reménytelenség 
gyötörte. Nincs gyermeke és már 
nagy valószínűséggel nem is lehet. 
A szülőnek ez nem csak szomorú
ság, de akkor szégyen is volt. Isten 
büntetésének tekintették a gyer- 
mektelenséget. Aztán megjelenik 
az angyal és mindössze két szót 
mond, amitől egy csapásra meg
változik minden: „Ne félj!” Ez a 
két szó az elveszett reményt adta 
vissza a kétségbeesett Zakariás
nak.

János születése öröm volt a szü
lőknek. János születése azonban 
öröm sokak számára. Mert a meg
született gyermek szolgálatával so
kakat térít majd Istenhez, mert 
emberek szívét egymáshoz és Is
tenhez téríti, mert felkészíti a né
pet az Úr elé állásra. Keresztelőn 
kívül talán senki nem szólt ilyen 
egyértelműen a megtérés fontos
ságáról. Rámutat, hogy az ember 
menekülésének egyetlen útja a 
megtérés. János születése a szü
lőknek, szolgálata az embereknek 
adta vissza a reményt.

A  „Ne félj” angyalszózat nem
csak Zakariás felé hangzik. Az 
örömhír a ma élőknek is ugyanazt 
jelenti. Ne félj, mert meghallgatás
ra talált a te könyörgésed. Meg
mutatom neked a bűnbocsánat és 
üdvösség útját. Hallgass Jánosra és 
térj meg. Akkor bármilyen messze 
kerültél Istentől, bármennyire is 
elveszettnek érzed magad, ha már

a reménytelenség érzése gyötör, 
van visszatérés az Istenhez. Van 
visszaút a kegyelem forrásához. 
Csak térj meg.

Téljetek meg egymáshoz. Az 
emberek nagyon messze kerültek 
egymástól. A  szeretet helyett a 
gyűlölet szelleme bújt ki a palack
ból. Ordas eszmék élesztik a na
cionalizmus dühét és ezrek esnek 
ennek áldozatul. A másságot meg 
akaiják semmisíteni. Ha nem 
asszimilálódsz, akkor pusztulj. Aki 
a megbékélésről beszél és tesz is 
érte, annak golyó oltja ki életét. 
Gyilkos indulatok feszülnek egy
másnak. Itt már nincs szó közele
désről, megbékélésről. Azt kere
sik, ami elválaszt, és nem azt, ami 
összeköt. Még mindig nem látják, 
hiába kiáltanak egyre többen: Ém- 
ber! Állj meg! Olyan határhoz ér
tél, amelyet nem szabad átlépni! 
Vérgőzös fejed a pusztulásba visz! 
Hallgass Keresztelőre és téljetek 
meg végre egymáshoz.

Téljetek meg Istenhez. A tékoz
ló fiú saját kárán hamar rájött ar
ra, hogy nem volt helyes döntés 
otthagyni a biztonságot nyújtó szü
lői házat. Az ember már régen el
hagyta a biztonságos menedéket 
nyújtó Isten közelségét. És bár 
egyre inkább nyilvánvaló, hogy ez 
hibás döntés volt, még mindig vo
nakodik visszatérni hozzá. Pedig 
Isten alig várja, hogy megtéijenek 
hozzá. Oltalmazó kezét szeretné 
újra fölénk helyezni, hogy meg
könnyebbülten sóhajthasson fel 
teremtménye, a hosszú bolyongás 
után: jó újra a szerető Atya köze
lében lenni.

Az angyal szava és János felszólí
tása visszaadja a reményt és egyben 
utat is mutat. Ne féljetek! Ellenben 
térjetek meg! Egymáshoz és Isten
hez, hogy egykor majd felkészült 
népként állhassatok az Ú r elé.

Kiss Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Ú r Jézus! Emlékeztess ítéletedre. 

Értesd meg velünk, hogy életünkkel 
tartozunk neked. Láttasd be velünk, 
hogy türelmed és szereteted ta rt min
k e t Minden napot azért adsz, hogy le
gyen időnk felkészülni jöveteledre. 
Ámen.

December 17-én vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban 

J. S. BACH: KARÁCSONYI 
ORATÓRIUM 

Közreműködnek:
Pászthy Júlia, Tákács Tamara, 

Marosvári Péter, Berczelly István, 
Tkgjtler Gábor

A LUTHERÁN1A ÉNEKKART és 
a MAGYAR SZIMFÓNIKUS 

ZENEKART 
KAMP SALAMON 

vezényli.
A belépés díjtalan.

HARTA
A gyülekezet lelkészi hivatalának 

telefonszáma megváltozott Az új 
szám: (78) 407-062.

A BIBLIA A TELEVÍZIÓBAN 
A Magyar Bibliatársulat „A Biblia 

kincseiből vegyél!” c. 12 részes soroza
tának utolsó adása december 10-én 
10.25 órakor lesz a Magyar Televízió 2- 
es programján. A  két kazetta megvásá
rolható Sajtóosztályunk könyvesboltjá
ban is, vagy a Magyar Bibliatársulat cí
mén: 1113 Budapest, Bocskai út 35. 
Ára: 4600,- Ft

Az Evangélikus Bábszínház Egyesü
let a bábművészet művelőit, bibliai té
mák feldolgozóit szeretettel hívja 
Templomi Bábjátékos Találkozóra, 
Oszlopos Simeon névünnepén. A  je
lentkezéseket előre kérjük az alábbi cí
meken: EBE 1102 Budapest, Kápolna 
u. 14., vagy Bábjátékos Egyesület 1011 
Corvin tér 8. Tájékoztatást ezután kül
dünk. Jelentkezési határidő: december 
15.!

Emlékezés Nagyapára
„Nem ez vétkezett, nem is a szülei, 
hanem azért van ez így, hogy 
láthatóvá legyenek rajta Isten 
cselekedetei.” (Jn 9,3)

Göröngyös életágából csak fosz
lányokat ismerek. Elsődleges célom 
nem is az, hogy életrajzi adatokkal 
szolgáljak, inkább azt szeretném le
írni, ahogy én ismertem meg őt. Úgy 
érzem, hogy, m int unokája, akinek 
segített a Jézushoz vezető út keresé
sében, tartozom neki azzal, hogy éle
tének egy-két mozzanatát felidézem 
halálának egyéves évfordulóján.

D ö n s z  T i v a d a r  evangélikus 
lelkész volt. 1916-ban született Kés
márkon. Már gyermekkora önálló
ságra nevelte. Hatvanban érettségi
zett 1935-ben. Sopronban végezte el 
a teológiát, ott szentelték lelkésszé 
1939-ben. Pályáját Munkácson 
kezdte, m ajd Tokajban volt segédlel
kész. 1942-ben Debrecenbe helyez
ték hitoktató lelkésznek Itt dr. Pa ss  
L á s z l ó  esperes mellett lelkészi és 
szórványgondozási munkát is vég

zett. 1944-ben behívót kapott: Bu
dapestre, tábori lelkészi szolgálatra 
osztották be. 1945 januárjában a 
szovjetek fogságába került, akik 
Debrecenbe vitték A z ottani fog
lyokból alakult meg az első magyar 
demokratikus hadsereg melynek ő 
is tagja volt. A  háborút túlélte, de az 
elszenvedett nélkülözések és az em
bertelen körülmények következtében 
egészsége megromlott. Tbc-s lett, 
több súlyos műtéten esett át, s ezért 
nem vállalhatta a gyülekezeti mun
kát. 1958-ban rokkantnyugdíjas lett. 
Munkakedvét azonban ezután sem 
vesztette el: nyugdíjasként évekig 
dolgozott a Medicor levéltárosaként. 
Életének utolsó 10-15 évét a család
nak a ház körüli és a kerti munká
nak szentelte.

Nehéz sorsa ellenére nem tragé
diaként fogta fel az életét. Tetteivel is 
vallotta, hogy meg kell látni min
denben a jót, és a lehetőségekhez 
mérten hasznossá kell tenni magun
kat. Szerény, a szó legnemesebb ér
telmében egyszerű ember volt. Ér

deklődésköre mindenre kiterjedt -  
még a műszaki problémák jó  részét 
is megoldotta -, s ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy nagyon reálisan szem
lélte a világot.

Környezete életében csendesen je
len volt, mindenütt segített, ahol kel
lett. Mások problémáit azonban 
nem ő akarta megoldani, hanem 
meghallgatta a hozzá fordulót, segí
tett neki a probléma tisztán látásá
ban és abban, hogy az illető maga 
találjon rá a megoldásra. Vélemény- 
nyilvánításában sem bocsátkozott 
soha túlzásokba. A z embereket nem 
tudás alapján mérte, hanem tisztán 
jó  szándék szerint. Ezt a szeretetet, 
nyugalmat, békességet, ami belőle 
sugárzott, mindenki megérezhette. A  
Jézustól kapott belső békességet 
árasztotta felénk Hiszen nemcsak 
szóban hirdette a szeretet evangéliu
mát, hanem egész életével, mert a 
meggyőződés vezérelte.

Noha a lelkészi tevékenységgel 
korán fel kellett hagynia, adódott 
életében később is olyan alkalom,

amikor magára ölthette a Luther- 
kabátot -  szüleim mesélték milyen 
boldogan vasalta házasságkötésük 
előestéjén.

Mindig emlékezetesek maradnak 
számomra azok az ádventi családi 
áhítatok amelyeket utolsó pécsi lá
togatása alkalmával tartottunk: es
ténként meggyújtottuk az ádvent-ko- 
szorú gyertyáit, együtt énekeltünk és 
im ádkoztunk Egy alkalommal ő  se
gített felkészülnöm egy ijjúsági bib
liaórai áhítatra. Felejthetetlen ma
rad az utolsó találkozás és közös él
mény, amikor ’94 pünkösdjét Deb
recenben töltöttük Mindannyian 
készültünk arra, hogy együtt elmen
jünk az istentiszteletre. Nagyapa is 
ünneplőbe öltözött, de fáradt volt, 
nem volt ereje elmenni. Ezért rádión 
keresztül hallgattuk meg a miskolci 
evangélikus templomból közvetített 
istentiszteletet.

Isten akaratában megnyugodva, 
csendesen távozott közülünk 1994. 
december 4-én. Nagyobb csönd ma
radt utána, mintha egy hangos em
ber ment volna el.

Dönsz Teodóra

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája december 10-én: 
Imádkozzunk azokért, akik étkeztetés
sel, élelmiszerrel, ruhaneművel és me
leg fekvőhellyel látják el a társadalom 
számkivetettjeit.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ
TÁRSASÁG RENDEZVÉNYEI 

December 13-án, szerdán du. 6 óra
kor a Deák téri gyülekezeti teremben 
Réti Ervin tart előadást: Végre béke az 
olajfák alatt? Izraelről jelen időben.

December 15-én, pénteken du. 3 
órakor a Nagyfuvaros utcai zsinagógá
ban Rqj Tamás főrabbi vezetésével kö
zös tanulás (oktatási program.)

Az Evangéliumi ICHTHYS Cserkész 
Alapítvány gondozásában 136 oldalon 
megjelent az ICHTHYS KÖNYVEK 
sorozat 1. száma: Giovannini Koméi: 
Bábjátékok -  Színjátékok A  mű 12 báb
játékként és színjátékként egyaránt 
előadható darabot tartalmaz. A  szer
zők között Kormos Istvánt, Móra Fe
rencet, Mikszáth Kálmánt, Jókai Mórt, 
Kisfaludy Károlyt és Giovannini Kor
nélt találjuk. A  négy biblikus témájú 
darabot: Jób; Fia született Naominak; 
Simeon áldása, ...; Legnagyobb a... 
G iovannini Koméi Károli Gáspár for
dítása alapján készítette.

E  könyv közösségi használata mel
lett kellemesen épületes olvasmánya 
lehet a gyermekeknek és a fiataloknak.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. december 10. U  

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Szilas Attila, a  I 
de. 10. (német) Dietrich Tlggemann; de. 11. m  , 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 4. (családi) I  |  
Hafenscher Károly; du. 6. Bozóky Éva; Xü„ ■  
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Mo- I  
dóri u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor, #  
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. H  
Rihay Szabolcs; Békásmegyer DL, Víziorgo
na u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, 
m ., Mátyás kir. u. 31. de. 10.; Óbuda, Dl., J  
Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, y  
IV, Leibstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy f  
Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Kár- 1 1 
oly; de. 11. (úrv.) dr. Cserháti Sándor; du. 4. 
szeretetvendégség; VII., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
Muntag Andomé; Vili., Üllői út 24. de. fél 
11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi ú t 57/b. de.
9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vm.,
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; DL,
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Zászkaliczky Pál; Kelenföld XI., Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11.
(úrv.) Csepregi András; du. 6. Ferenczy Er
zsébet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9., 
Ferenczy Erzsébet; Budahegyvidék, XII.,. 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) lhkács József; Á|J 
de. 11. (úrv.) Thkács József; du. fél 7. j f  
Kőszeghy Thmás; XIII., Kassák Lajos u. 22. 
de. 10. ifi. Kendeh György; X ili., Frangepán 
u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; XIV, Lőcsei t ' 
út 32. de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Pál; XIV, l 1 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Zászkaliczky Pál; 1  
Pestújhely, XV, Templom tér. de. 10. Bízik b 
László; Rákospalota, XV, Juhos u. 28. Kis- j 
templom de. 10. Szabó István; Rákosszent-t 
mihály, XVI., Hősök tere. de 10. Börönte 1 
Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél j
11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Pro- . 
dám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákos
hegy XVII., Tessedik tér. d?. 9. Fűke Sza-íj 
bölcs; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. j  
9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr, 
XVIL, Pesti út 111. de. fél 11. Fűke Szabolcs; íj 
Rákosliget, XVIL, Gázon Gyula u. de. 11. ji 
Kósa László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos-I/ 
suth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest-fj^ 
szén tinire XVIII., Rákóczi út 83. ref. temp 
lom de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán 
Kispest, XIX., Ibmplom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsu; du. 5. Szolga Tőkés Sándor; Kispesti 
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsu; Pest-; 
szenterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10 
Győri János Sámuel; Csepel, X jtL , Deák tér. 
de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH.,1 
Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs,] 
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor.

ADVENT 2. VASARNAPJAN a litur-j 
gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Jud  17-25; az igehirde'i 
tés alapigéje: Lk 1,13-17.

-------------------------- ----------- LEvangélikus Rádiómisszió: 17.00-toll 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz > 7 

december 9. szombat: Missziói Hí j  
adó

december 10. vasárnap: Adventi á k  
ta t -  dr. Hecker Frigyes

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, 1' I
19.

NAGYVELEG
Szeretettel hívunk és várunk mindé' I 

kedves érdeklődőt Nagyvelegre az öku.1 
menikus ifjúsági csendesnapra decemberi 
16-án 9 órától, helye: Nagyvelegi Kas 
tély. Jelentkezés Cserági István 06-22*1 
409-606 8065 Nagyveleg Kossuth u. 17. j j

XX. kerületben 2 szoba komfortos, telel 
fonos lakás kiadó. Ibi.: 284-85-74.

Használaton kívüli pianínóját jelképes 
összegért 8 éves kislányomnak megvenném. 
Tfcl.: 12-02-362.

1 A jövő évre már most fel-j
A  veszünk megrendelést j

a legkorszerűbb rádió- -h‘ 
irányítású

TORONYÓRÁKRA -  
T(~)R F l  még az idei árakon.

CT Kovács Jenő 
órásmester

Székesfehérvár, Kossuth utca 6. 
Tel./Fax.: 22/312235 

cégünk a PERROT Tbronyóragyár 
képviselete. .

Evangélikus
Élet i

1
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.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dfí belföldön: 
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft 
Előfizetési dfj külföldön: 
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Csekkszámlaszám: 516-20412 
Beküldött kéziratokat nem őizünk 
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Ad v e n t  h a r m a d ik
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 30 FT

Nem kisebbítem Keresztelő Jánost, 
sőt nagyon értékelem. 

... Mert nemcsak jósolgat az Úrról, 
hogy előbb-utóbb jön majd, 

hanem mint a jelenvalóra mutat:
íme itt van.

Luther
OB

A TARTALOMBÓL

200  EVES A TÓ TK0M L0SI 
GYÜLEKEZET TEMPLOMA

CENTENÁRIUM  
„TÚRÓ RUDIK ORSZÁGÁBAN"

HATÁRHELYZETBEN VIZSGÁZIK EGYHÁZUNK
A z Északi Egyházkerület közgyűlése a Bécsikapu téri templomban ült 

össze november 16-án. Előtte a megnyitó istentiszteletet Jankovits Béla 
kajárpéci esperes tartotta.

Farkasházi Ferenc kerületi felügyelő megnyitó felügyelői jelentésében ha
zánk gazdasági és társadalmi helyzetét felvázolva utat keresett az egyház szá
mára a mai kihívások és tények között. Többek között ezt mondta:

„A mai gazdasági helyzetben és 
körülmények között a teljes vallás 
és lelkiismereti és cselekvési sza
badság adta lehetőségek között a 
magyar evangélikus egyházban, így 
az Északi Egyházkerületben is a 
társadalmi rendszerváltozás után

En Gábriel 
vagyok”

Legtöbbször nem is gondo
lunk rájuk, észre sem vesszük 
őket. Pedig Atyánk teremtményei 
és küldöttei ők, az angyalok.

Angyal, angelosz, küldött. A 
nevük is milyen szép. Hangsú
lyos, hogy az Ú r angyalai, kül
döttei. Nem a  babona termékei 
ők. Amikor megjelennek a Szent- 
írás szereplőinek életében, m in
dig nagy meglepetést, sőt sokszor 
ijedtséget is okoznak. Nem szá
m ítanak rájuk. Isten  azért küldi 

<3 őket, hogy az em ber üdvösségét 
1 szolgálják. G ábriel (=  Isten  fér- 
k fia) az o ltá r és Z akariás között 
sí áll meg. Összekötik a tér, idő, 
t  anyag zártságában létező em bert 

a Végtelennel, az Örökkévalóval. 
M egértetik Isten  a k a ra tá t Báto
rítanak , intenek, büntetnek. Is
ten nevében, teljes hatalom m al 
és szeretettel.

Megváltónk földi életét is vé
gigkísérik. M ár az Útkészítő jö 
vetelét is angyal jelenti be. É rde
kes, hogy bem utatkozik az an 
gyal a bizonytalankodó Zakariás 
papnak: „Én Gábriel vagyok, aki 
az Isten  színe előtt állva szolgá
lok. E lküldött engem, hogy be
széljek veled.” (Lk 1,19) Én G áb
riel vagyok, nem egy álom, hallu
cináció. Az Isten  üzenetét, akara
tá t hoztam el személyesen neked. 
M áriának, a názáreti szűznek is 
Gábriel magyarázza el Isten 
rendkívüli te rv é t

Később a kísértés pusztájában 
is angyalok szolgáltak neki. A 
végső haláltusa, agónia közben is 
angyal erősítette ő t  Még Jézus
nak  is szüksége volt az Atya kül
dötteire. Ez is azt bizonyítja, 
hogy milyen távol vagyunk Isten
től, mennyire süketek és vakok 
vagyunk Rá. Milyen mérhetetlen 
nagy szakadékot kell áth idaln ia 
értünk.

Úgy gondolom, sokkal több 
angyal szolgál az érdekünkben, 
m int am ennyit észreveszünk. 
Nem kell erőlködnünk a találko
zásért, de ha meglegyinti körü
löttünk az áporodott levegőt, ad 
ju n k  hálá t értük. Amikor igazán 
szükségünk van rájuk, Isten  el
küldi őket. Nem azért, hogy he
lyettünk megoldják azt, am it ne
künk kellene. De feltétlenül 
azért, hogy bátorítsanak, erősít
senek. Szép jelenet az, am ikor a 
pusztába elűzött H ágárra és 
Ism áelre rá ta lá l az angyal. 
(lM óz ló ,7)

Testvérem, lehet, hogy elűzőtt- 
nek, meggyötörtnek érzed néha 
m ag ad a t Az az Isten, aki a po
kolba is alászállt az em berért, el 
fog jönni hozzád is, elküldi hoz
zád is követét „Némelyek, tudtu- 
kon kívül angyalokat vendégel
tek meg.” (Zsid 13,2) Ő k azért is 
ada ttak  szám unkra, hogy tanu l
ju n k  tőlük.

Legyünk mi is az Ű r küldöttei, 
„angyalai”, vegyük észre az „el
őzőiteket” és vigasztaljuk őket: 
„Ne féljetek, m ert íme, hirdetek 
nektek nagy örömet!”

Szeverényi János

SZAMADAS ES TISZTUJITAS
A  Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlését a Deák téri Gimnázium  

Dísztermében tartották november 18-án. Előtte a templomban megnyitó is
tentiszteleten Kráhling Dániel bonyhádi esperes prédikált 2Kor 5,10 verse 
alapján. Igehirdetése hitre bátorított a számadás következményeként.

A z ülést dr. Sólyom Jenő egyházkerületi felügyelő nyitotta meg és a meg
nyitásiformaságok után felolvasta jelentését. Ebből kivonatosan közöljük a 
következőket:

Jelentésem első részében szeretnék 
röviden visszapillantani az elmúlt 
közel hat év néhány eseményére. 
Ezután számok tükrében az egyház- 
kerület életének néhány jellemzőjéről 
kívánok beszélni, majd a mai válasz
tás kapcsán arról, milyen feladato
kat látok magunk előtt az egyházke
rület szervezetével kapcsolatban.

1. Ha egészen röviden, egy mon
datban kellene elmondanom, mi 
történt az elmúlt hat évben az egy
házkerületben, akkor azt monda
nám: Evangélikus egyházunkban 
ezalatt is hirdették Krisztus evan
géliumát, s kiszolgáltatták a szent
ségeket. Mindannak, ami ezen kí
vül volt, ezt kellett vagy kellett vol
na segítenie. Amikor a továbbiak
ban egyéb eseményekről, szerve
zeti kérdésekről, személyi ügyek
ről lesz szó, azokat is mind ennek 
fényében kell értékelni. Segítették 
vagy akadályozták az egyház igazi 
szolgálatának megvalósulását.

Az egyházkerület életét ebben 
az időszakban több tekintetben lé
nyegesen meghatározta, hogy a 
ciklus kezdete egybeesett a rend
szerváltozással. Már a nyolcvanas 
évek második felében gyöngült az 
állami beavatkozás. A rossz emlé
kű ÁEH megszüntetésével és az 
Egyezmény felmondásával pedig 
új alapokra került az egyház és ál
lam viszonya. Megválasztásomhoz 
pl. már nem volt szükség előzetes 
állami elfogadásra. A  külső nyo
más alóli felszabadulásnak együtt 
kellett járnia azzal, hogy a múltba 
visszanézve újra értékeljük az elő
ző negyven év eseményeit. A pres
bitérium -  átérezve azt, hogy Isten 
egy új kezdés lehetőségét adta ne
künk -  1990. május 17-én Nyilat
kozatot fogadott el, melyben bűn
bánattal emlékezett meg azokról 
az egyházhoz méltatlan cselekede
tekről, melyek a Déü Egyházkerü
let Presbitériumát, mint testületet 
is terhelik, hiszen nevében is kö
vettek el törvénysértéseket... 
Ugyanazon az ülésen a presbitéri
um azt is kijelentette, hogy D. 
Ordass Lajost haláláig a Déli Egy
házkerület törvényes püspökének 
tekintjük...

A ciklus elején már várható volt 
a zsinat közeli összehívása. Érde
kes újra elolvasni az akkori presbi
teri ülések anyagát. 1990-ben az 
hangzott el, hogy az 1991-es kez
dés után előreláthatóan 1992 őszé
re lehet a zsinatnak vége. Ki gon
dolta volna akkor azt, hogy 1995 
végén is még legalább másfél évnyi 
munkát fogunk magunk előtt látni. 
A zsinati folyamat elemzésébe itt 
nem kívánok belemenni...

Egyházunk életében a közel 
negyvenévi szünet után új kihívá
sokat jelentettek az iskolák. A  fa
sori gimnázium 1989-es megnyitá
sa után ez a hat év volt az újabb is
kolák átvételével, indításával kap
csolatos tárgyalások ideje. Ez sok 
örömöt, olykor sok nehézséget je

lentett. A külső körülmények, a 
politikai csatározások sem kedvez
tek mindig az épületek visszaszer
zésénél, de egyes iskoláknál a bel
ső konfliktusok legalább annyi 
problémát okoztak...

Erre az időszakra esett az álla
mosított egyházi ingatlanok vissza
adásáról, illetve az azokért adandó 
kárpótlásról szóló törvény elfoga
dása és az ingatlanokkal kapcsola
tos tárgyalások megindulása. Sok 
gyülekezet jutott így régi épületei
nek birtokába, hogy ott gyülekeze
ti házat vagy termet alakíthasson 
ki. Mások a kapott pénzen tudtak 
építkezésbe fogni. A  múlt évi vá
lasztások óta ez a folyamat szinte 
teljesen leállt. Valószínűleg kény
telenek leszünk belemenni egy át
ütemezésbe, mely évekkel tolja ki 
a rendezést.

2. Az egyházi szolgálat, különö
sen annak eredménye nem kvan- 
tifikálható...

A sok számból itt most csak két 
adatsorra szeretném fölhívni a fi
gyelmet. Szándékosan nem beszé
lek a lélekszámról. Az mindig nagy 
vitát vált ki -  elsősorban arról, mi
ért megbízhatatlanok az adatok - , 
ahelyett, hogy arról tanácskoz
nánk, mit is kellene tennünk azért, 
hogy a nyilvántartott evangéliku
sok közül minél többet elérhes
sünk az ige szolgálatával...

Egy másik adatsor, amivel rész
letesebben szeretnék foglalkozni, 
az egyházkerület lelkészeire, az 
egyházközségek lelkészi ellátottsá
gára vonatkozó adatokat tartal
mazza...

A  136 lelkészi szolgálatot végző 
közül százan megválasztott gyüle
kezeti lelkészek, ide értve a másod
lelkészeket is, 23 a segédlelkész, 7 
a nyugdíjas. A  6 helyettes lelkész
ből egy hitoktató lelkész, egy pedig 
gyülekezeti munkatárs...

Érdemes azt is megnézni, mi 
várható a lelkészek számának ala
kulásában a következő években.

Meglepetés volt számomra is, 
hogy nem a harminc évnél fiata
labbak vannak a legnagyobb szám
ban, ami természetes és egészsé
ges lenne, hanem a 40 és 45 év kö
zöttiek. A 136 szolgáló lelkész kö
zül 15-en már betöltötték a 65. 
életévet. Öt éven belül még hatan 
érik el ezt a kort, további kilencen 
pedig a 60. életévet. Tehát 2000-ig, 
öt éven belül -  csak az ő szolgála
tuk továbbvitelére -  legalább
20-25 lelkészre lenne szükség. S ez 
akkor még nem tenné lehetővé, 
hogy javuljon a lelkészi ellátottság. 
Ezzel szemben 3? utóbbi években 
általában kevesebb mint négy fia
tal lelkész lépett évente szolgálat
ba az egyházkerületben.

3. A ciklus végén ennek a köz
gyűlésnek egyik legfontosabb fel
adata az előző ciklus munkájának 
értékelése után az egyházkerület 
új tisztségviselőinek megválasztá
sa. A személyekre vonatkozó ja
vaslatot az a jelölőbizottság ter
jeszti majd elő, melyet a presbité
rium a tavaszi ülésén küldött ki. 
Az egyházmegyéktől beérkezett 
javaslatok alapján állott össze az a 
lista, melyet majd hamarosan is
mertetnek.

Bár az egyházkerületről szóló új 
törvényt a zsinat lényegileg megal
kotta, annak hatályba léptetése 
nem történt meg. Annak valóban 
csak az egyházmegyei törvény után 
lenne értelme. Azt viszont célsze
rűen akkor kellene bevezetni, ami
kor az egyházmegyék esetlegesen 
új területének kialakítása megtör
tént. így a következő ciklus még az 
1966-os törvények szerint indul. 
Azt viszont nem tudjuk, kitölti-e 
teljesen mandátumát, vagy az új 
törvénykönyv nagyon remélt 1997- 
es elkészülte után teljes tisztújítás
ra kerül-e sor...

A most induló ciklus előtt azon
ban ott áll az a feladat, hogy felké
szüljön és ajánlást tegyen az eset
leges területi változtatásokra...

Azt szeretném, ha ezek megtör
ténte után, az egyházmegyék ja
vaslataira támaszkodva, az új egy
házkerületi presbitérium egyik el
ső feladataként az egyházmegyék 
területi beosztásának esetleges 
változtatását vitatná meg, s tenné 
meg javaslatát a zsinatnak.

A  felügyelői jelentés után D. dr. Harmati Béla püspök terjesztette elő a 
hatéves ciklusról szóló összefoglaló jelentését (részleteit közöljük).

Hatéves kerületi ciklus végén 
presbitériumnak és tisztségvise
lőknek most az elmúlt évek érté
kelése a feladata.

Hogyan is kezdődött? A  ma
gyarországi nagy sorsforduló, a 
rendszerváltoztatás adta egyházi 
életünk megújulása kereteit., 1989. 
június 26-án megszűnt az Állami 
Egyházügyi Hivatal, mégpedig jog
utód nélkül. 1989. október 22-én a 
Lutheránus Világszövetség elnö
kével, Hanselmann bajor püspök
kel együtt álltunk meg Ordass püs
pök és Káldy püspök sírjánál a Bu- 
dapest-Farkasréti temetőben. A 
kerületi közgyűlés és a mostani 
presbitérium megválasztása 1989. 
november 10-én történt. Tfermé- 
szetesen sorolhatnánk még más 
egyházi eseményeket is, így pél

dául az első rehabilitációt, Scholcz 
László volt Budapest-Zuglói lel
készét 1988. május 8-án, vagy 
Ordass püspökre történő első nyil
vános megemlékezésünket 1988. 
augusztus 14-én, halála tízéves év
fordulóján a Budapest-Deák téri 
templomban. Közben pedig jöttek 
a menekültek, Erdélyből elsősor
ban és az NDK magyrországi útra 
jött polgárjai sem kívántak vissza
térni hazájukba.

Micsoda távlatok! Ki gondol
hatta volna még 1986-ban vagy 
akár 1987-ben, hogy összeomlik 
az ún. második világ és eltűnik a 
szocialista világrend és kimen
nek országunkból a szovjet csa
patok!

(Folytatás a 3. oldalon)

visszakapott és működtetett hit
életi, oktatási, nevelési és szociális 
intézményeink fenntartása, kívánt 
anyagi, szellemi színvonalon való 
ellátása mind nagyobb gondot és 
terhet jelent.

Lényegében államot tehermen
tesítő oktatási, nevelési és szociális 
intézményeink finanszírozásának 
terheiből az évenkénti 25-28%-os 
infláció jelentős részét az intézmé
nyeket fenntartó egyházakra hárít
ja azzal, hogy a költségnormatí- 
vákban a szinten tartást az egyre 
romló gazdasági helyzetre tekin
tettel egyáltalán nem, vagy csak 
igen csekély mértékben vállalja...

Az igaz, hogy a rendszerváltozás 
előtti helyzethez viszonyítva javult 
a helyzetünk, s ez tette lehetővé a 
több évtizedes hiányok és károk 
részbeni pótlására, mérséklésére 
irányuló kezdeményezéseinket...

Nem marad más lehetőségünk 
jelenlegi helyzetünk, működőké

pességünk fenntartására, a már 
megindult fejlődésünk folytatására 
-  mint egyházunk anyagi támoga
tásának -  nagyobb áldozatvállalást 
jelentő növelése...

Az elmúlt évben megtartott egy
házmegyei közgyűlések határoza
tait, de a zsinati tagok felszólalása
it is figyelembe véve javasoljuk az 
egyházfenntartói járulék mértékét 
a nettó átlagkereset (bér) 1%- 
ában meghatározni a minimális át
lagkeresetet (jövedelmet) el nem 
érők kivételével. Arról, hogy ez a 
mérték kötelező legyen, vagy csak 
ajánlás, a Zsinat dönt...

Az előbbiekben elmondottakat 
összegezve meg kell állapítanunk, 
hogy egyházunk és ezen belül gyü
lekezeteink és növekedő intéz
ményhálózatunk anyagi ellátása 
terén a kívánatos fejlődés és minő
ségi javulás csak az ország evangé- 
likussága áldozatvállalása növelé
sével valósítható meg.

Lelkészeink, egyházi alkalma
zottaink gyülekezeti építő és alko
tó tevékenységének hatékonyabbá 
tétele érdekében kívánatos ré
szükre az ösztönző megbecsülést is 
jelző anyagi színvonal és biztonság 
megteremtése.

Ezután olvasta fel D. Szebik Imre püspök jelentését, melyet Jézusnak a 
sziroföníciai asszonnyal folytatott beszélgetése textusára (Mk 7,24-31) épí
tett fö l Megállapította, hogy egyházunk határhelyzetben végzi szolgálatát és 
az egyes területeket vizsgálta. (Jelentéséből kivonatosan a következőket kö
zöljük.)

Nem lehet kétségünk afelől, 
hogy ebben a népegyházi keretben 
szolgálunk tovább az elkövetkező 
években -  talán évtizedekben is. 
De a népegyház szolgálata akkor 
nyer hitelt a társadalomban, ha 
tartalmában megújul, nyelvezeté
ben megszólítja a modem embert, 
áldozatkészségében erősödik, kö
zösségi életében pedig vonzó, me
leg, modell értékű közösséggé for
málódik, ahova szívesen mennek 
az emberek. Igényük ez: hitükben 
acélosodjanak, emberségükben 
gyarapodjanak, segítőkészséget 
mutathassanak és szükség szerint 
kapjanak is.

Ez a népegyházi gyülekezetmo- 
dell nem megvalósíthatatlan ott, 
ahol Krisztus a közösség feje, a hí
vek pedig a Krisztus testébe épül
nek, mint Isten nagy családja.

Határhelyzetben vizsgázik a 
népegyház. Képes-e megújulni, 
missziói egyházzá is lenni? Külde
tésünket nem adhatjuk fel, miként 
reménységünket sem...

Bár jól tudjuk, hogy az egyházat 
nem a törvények, nem is a struktú
ra tartja fenn, hanem a hitet éb
resztő Szent Lélek az evangélium 
hirdetése által, mégis elfogadható 
zsinórmérték értékű gondolat, ha 
a szervezetet az evangélium terje
dése szempontjának vetjük alá.

Minden más indíték a változta
tás mellett hamis és elfogadhatat
lan. Ugyanakkor komolyan kell 
vizsgálnunk egyházunk létszámbe
li nagyságát, valamint anyagi te
herhordozó képességünk erejét...

Nincs állami kontroll és korláto
zás munkánkban. Az egyház teljes 
szabadságot élvez szolgálata vala
mennyi területén. A  végső rende
zés feladata és az egymás mellett 
élés szabályozása áll előttünk. Itt is 
határhelyzetben vagyunk.

A  valós megoldás megtalálása 
azért is nehéz, mert külföldi mo
dellek átvétele a sajátos magyar 
történelmi helyzet miatt aligha le
hetséges. Ugyanakkor kívánatos 
volna a történelmi egyházak és 
más vallási közösségek különbsé
get felmutató kategóriájának felál
lítása múltbeli szolgálatuk és je
lenben vállalt feladatteljesítésük 
alapján...

Határhelyzetben varrnak gyüle

kezeteink ingatlanaik visszavétele 
kérdésében is. A legtöbb gyüleke
zet várakozni kényszerül. Többen 
döntésképtelenek a tekintetben, 
hogy az épületet vagy a pénzbeli 
kártalanítást vegyék igénybe. Má
sok nehezen vállalkoznak új intéz
mények indítására. (Óvoda, iskola, 
szociális otthon). Pedig a jövő útja 
az intézményeken keresztüli misz- 
szió érvényesítésében adatik. Ha
tárhelyzetben több bátorságot és 
merész döntést javaslok városban 
élő nagyobb gyülekezeteinknek.

Határhelyzetben kérdezzük ma
gunktól: mekkora a gyülekezet, 
kikkel számolhatunk és mit tervez
hetünk? Csak jövőorientált gon
dolkodással lehet építeni s erősíte
ni gyülekezeteinket. Úgy vélem a 
szervezés nagyon fontos feladatá
ban híveink management munkája 
nélkülözhetetlen...

A hitoktatást iskolákban éppúgy 
végezzük, mint a gyülekezet köré
ben. Nagy lehetőség tárult elénk. 
A hitoktatásban részesülők száma 
fokozatosan növekszik. Míg 1989- 
ben 2452 tanuló vett részt hittan
órán, addig 1994-ben 8765 (1993: 
8902), tehát a háromszorosa.

Több lelkészünk 20 óra hitokta
tást vállal hetente. Ennek kettős 
oka jelentkezik. Anyagiak ejtik ra
bul vagy nincs más alkalmas sze
mély a gyülekezet területén. A 
megtartható hittanórák számát 
maximalizálni szükséges, mert kü
lönben a gyülekezeti munka egyéb 
területei szenvednek hátrányt. A 
hitoktatásra alkalmas személy biz
tosítása előfeltétel. Itt is határhely
zetben vagyunk.

A szolgálat szakmai felkészült
ségi szintjéről itt most nem kívá
nok szólni, de megemlítem, hogy 
színvonalas hitoktatástól várható 
csak jó eredmény...

Határhelyzetben él keresztyénsé- 
günk is. -  A  „már most” és a „még 
nem” feszültségében. Már eljött 
Krisztus. Már most hatnak a meg
váltás erői. Már most lehetünk 
Krisztuséi. De még nem teljes Is
ten műve. Még nem jött el újra a 
megígért Szabadító. Még nincs 
köztünk az új ég és új föld világa. 
Mi más ez, ha nem határhelyzet?

(Folytatás a 3. oldalon)
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Jöjj és oszlasd el a homályt, 
Mely tévelygő szívemre szállt, 
És erősítsen szent kezed,
Ha harcomban elcsüggedek! 
Ha bűnöm súlyos terhe nyom, 
Ó, térj be hozzám, Jézusom!

M essiás-várás (3.)
Avagy az út Betlehem ig

OLIVER ES A JÓISTEN

Egy ének az örömről
Olivért napokig nem hagyja nyugodni az ének, amit 

az ádventi istentiszteleten a kórus énekelt. Nem is ér
tett mindent abból, amit az énekkar énekelt, de vala
mi ilyenről volt szó benne: Örvendjen az ég, vigadoz- 
zon a föld, ha jön az Isten. A tenger tajtékozzon örö
mében, és minden, ami benne úszik és él. A fák is ör
vendezzenek az erdőben, ha jön az Isten...

„De hát te itt vagy”, szól Olivér a Jóistenhez, és 
egészen csendben várja a választ.

„Igen”, mondja a Jóisten, „itt vagyok.”
„Na, és örvendeznek?” kérdi Olivér.
„Igen”, feleli a Jóisten.
„Sose hallottam még egy fát sem örvendezni”, véli 

Olivér „Tán nem elég finom a hallásom...”
,A  hallásoddal nincs baj”, mondja a Jóisten. „De a 

füleken kívül adtam neked szemeket, orrot, ujjakat. 
Mind használnod kell.”

„Ha úgy gondolod”, mondja Olivér. „Akkor most 
megyek, és tetőtől talpig figyelek.” Végiggyalogol az 
utcán, megkerüli a piacteret, majd visszasétál a kert
be. Hegyezi a füleit, nagyokat szippant orrával a friss

levegőből, figyelmesen nézelődik, nehogy lemaradjon 
a nagy örvendezésről. És tényleg:

Az égen a sötét felhő világos szegéllyel örvendezik. 
A pékség épülete meleg füsttel és a frissen sült kenyér 
illatával. A tacskó az áruház előtt a farkával. Mennyi 
módja az örvendezésnek. A  kertben a gesztenyefa, a 
kis kemény, vörösesbarna gesztenyékkel, vajon az is 
örvendezik? Olivér lehúzza a kesztyűjét, és megtapo
gatja a fa kérgét. Arcát a fa fekete törzséhez szorítja. 
Vár. Hallja, amint lélegzik, kellemes élmény. Be, ki, 
be és ki, a hideg levegőt beszippantja az orrán keresz
tül, a meleget kileheli a száján. Kis felhőcskékben 
száll a meleg levegő. Egy pillanatig Olivér arca előtt 
lebeg, majd elszáll, felfelé a fa törzse mellett. Olivér 
örül. A lélegzetemmel örvendezek -  gondolja magá
ban.

Meleg bőrén át érzi a fa kérgét. „Szia, gesztenye
fa”, mondja, „azt hiszem, legbelül te is örvendezel.”

JÁTÉKTÁR
Egy játékos kimegy a helyiségből, hogy ne hallja a 

többiek beszélgetését. Társai kiválasztanak egy bibli
ai történetet, majd behívják a kint várakozót. Az ő 
feladata kitalálni, hogy melyik történetről van szó. 
Ebben a többiektől kaphat segítséget, de csak két kér
dést tehet fel: „ki volt ott?” vagy „mi volt ott?”. így 
fordul oda egy-egy társához, akiknek pedig úgy kell 
válaszolni a kérdésre, hogy elárulnak egy-egy sze
mélyt, illetve dolgot, amely a keresett bibliai történet
ben szerepel. Annál izgalmasabb a játék, minél általá
nosabb válaszokat kap a kérdező, s a kulcsfontosságú 
információk minél később hangoznak el. A kérdések 
száíü'á nincs köílátozvá'. A kövéfkéző kférdé^őá^Tesí',^1 
akinek a válasza után az addigi kérdező helyeden, ne
vezi meg a keresett történetet. Ha viszont téved, is
mét ő megy ki és neki kell találgatnia.

Kit rejt a kép?
Ha megtalálod az arcot al

kotó betűket, és helyes sor
rendbe rakod, választ kapsz a 
kérdésre.

Járjuk most az utat végig Máriá
val és Józseffel, hiszen a jövő 
vasárnapot már a megszületett Jé
zus ragyogja be. Mielőtt az útnak 
nekivágnánk, értsük bele ebbe az 
utazásba a bevezető körülménye
ket is.

„... ebben az időben történt, hogy 
Augustus császár rendeletet adott ki, 
hogy az egész földkerekséget írják 
össze. Ezt az első összeírást Quiri- 
nius, Szíria helytartója bonyolította 
le. Mindenki elment a maga váro
sába, hogy összeírják József is fö l
ment Galilea Názáret nevű váro
sából Júdeába, Dávid városába, Bet
lehembe, mert Dávid házából és 
nemzetségéből származott, hogy 
összeírják feleségével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban volt.” 
(Lk 2,1-5)

1. A népszámlálás Palesztinában 
nehézségekkel járt: az embereket 
nem a lakóhelyükön írták össze, 
ahogy akkoriban szokás volt, 
hanem abban a faluban vagy város
ban, ahonnan a család származott. 
A származási hely szerinti nép- 
számlálás nem volt kivételes eset; 
egy Londonban őrzött kézirat ta
núsítja, hogy Egyiptomban, Kr. u. 
103-ban ugyanilyen összeírás tör
tént.

2. Ki volt ez a pár, akit az evangé
lista úgy mutat be, amint az ország
úton menetel, hogy eleget tegyen a 
császár parancsának? Egy házaspár, 
melyben a férjet és a feleséget a há
zasság és a szeretet kötelékei fűztek 
össze. Vajon feltétlenül szükséges 
volt-e, hogy a várandós fiatal- 
asszony vállalja az utazás fáradal
mait, -  hiszen a népszámlálás csak a 
férfiakra vonatkozott - , ha a házas
társak nem együtt akartak volna 
szembenézni a kötelezettségekkel, 
és együtt lenni az esetleges szülés
kor? Szegény emberek voltak, egy 
férfíésegy riŐ, a dolgos"kisemberek 
Jcözűl,' inkább lelki értelemben, 
mint drahmákban gazdagok. Hi
szen amikor a gyermek majd világra 
jön, mindössze egy pár gerlicére te
lik, hogy leróják a templomot illető 
köteles áldozatot; egy bárány meg
vétele meghaladta volna anyagi le
hetőségeiket.

3. Názárettől hosszú az út Betle
hemig: csaknem százötven kilomé
ter, és az országutak sem voltak va
lami jók. Szamárháton -  ez volt a 
hagyományos hátasállat, amivel 
még a legszegényebbek is rendel
keztek -  négy teljes napig tartott. 
Átkeltek Ezdrelon síkságán, ami 
még mindig Debóra prófétanő ha
di dicsőségétől visszhangzott, 
majd dél felé haladtak, városról vá
rosra, melyek mindegyike Izrael 
hosszú történetének egy-egy híres 
személyiségét idézi: Szulam Eli- 
zeus prófétát, a csodák emberét, és 
Szulamitot, kinek nevét „kiöntött 
illatos olajhoz” hasonlítja és ma
gasztalja a Énekek Éneke; Jezrael 
a bálványimádó Jezabel királynőre 
és gonosz tetteire emlékeztetett; a 
Giboa-hegy küszöbén Saulra és Jo
natánra kellett gondolniuk, a két 
szerencsétlenül járt hősre, akik 
csatában estek itt el. Aztán át kel
lett kelniük Samárián, s ez az út
szakasz bizonyára szomorú gondo
latokat ébresztett: mert a Garizim- 
hegy sokszorosan áldott vidéke -  
itt őrizték az egyiptomi József sír
ját, s használták kegyelettel Jákób 
kútját -  a szakadás és hűtlenség 
földje lett. Végül a kemény és rőt 
színben játszó Júdea tűnt fel előt
tük: Silo és Bétel, az ősatyák leg
ősibb szent helyei, már csak puszta 
nevek voltak; de amikor egy hegy
szoros bejáratánál felbukkant a fe
héren tündöklő Jeruzsálem, szinte 
megkoronázva a hosszú, sötétszür
ke hegyvonulatot, melyre épült, ég
nek meredő tornyaival és palotái
val, Izrael minden gyermekének 
összeszorult a szíve a meghatott
ságtól, szemével megkereste a 
templomot, aminek újjáépítését 
Heródes már befejezte, és hála
adásként halkan elmondta az ősi 
S ’má Jiszraél imádságot...

Ánnyi sziklás és magányos pusz
taság után, ahol csak néhány cser
je, meg a bíborkökörcsin és ciklá
men ritka foltjai emlékeztetnek az 
életre, vigasztaló látvány lehetett a 
800 méter magasan, két szomszé
dos dombháton épült fehér kis vá
ros, amelyen túl ismét a sivatag 
folytatódik, s ereszkedik le hosszan

a Holt-tenger felé. A várost gyü
mölcsöskertek, szőkéllő gabona
földek és ezüstben játszó olajfali
getek ölelik körül. Beth-Lehem a 
népies etimológia szerint a „kenyér 
háza”, másik nevén Effata, vagyis 
„gyümölcsben gazdag”, rászolgált 
a nevére. Olyan kis város ez, mint a 
többi keleti városka, tekervényes 
sikátorokkal, zsúfolt utcákkal.

Nem neki jövendölt-e Mikeás 
próféta fényes jövőt? „De te, Betle
hem Efrata, bár legkisebb vagy Jú
dea nemzetségei közt, mégis belőled 
születik majd nekem, aki uralkodni 
fog Izrael felett. Származása az 
ősidőkre nyúlik vissza.’’ (Mik 5,1) 
József és Mária, Dávid leszárma
zottai, megfeledkezhettek-e erről a 
próféciáról, amikor jól tudták, mi
lyen csoda Szavatolja a Mária mé- 
hében rejtező kisgyermek kilétét? 
Hatalmas reménység tölthette el 
őket, s talán azt gondolhatjuk, a 
császár is csak azért adta ki a ren
deletet, azért mozgósította tiszt
viselőit meg írnokait, hogy megva
lósuljon az, aminek kezdettől 
fogva meg kellett történnie; mert 
Isten tervei rejtve maradnak az 
emberek előtt, és a leghatalma
sabbak is csak eszközök az ő kezé
ben.

(Henri Daniel-Rops: 
Jézus és kora című könyve alapján)

MEGHÍVÓ

VARGA TAMAS

99* .és felszállt a KÖD"

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

Ceruzajegyzetek a késmárki evangélikus temetőből. . .

Tavalyi késmárki utam óta van egy adósságom. Nem 
számoltam be a városi köztemetőben tett sétánkról, ahol 
az Európán túl is jól ismert evangélikus Líceum nagyne
vű tanárai nyugosznak

A  város, ma már műemléki védelem alatt álló belvá
rosi részén egymás közvetlen közelében a „nagy együt
tes”, az evangélikus Líceum nagy értékű könyvtárával, 
az 1690-1717 között épült híres evangélikus fatemp
lom, közelében az 1896-ban épült új evangélikus temp
lommal és a tér túloldalán a városi köztemető. Első 
utunk a piros téglaburkolatú, kupolás, harangtomyos 
templomba vezet, T h ö k ö l y  I m r e  fejedelem szépen 
gondozott mauzóleumába. A  kuruc fejedelem hamvait 
1906-ban hozták Késmárkra: a domborművű márvány 
emléktáblát H o l l ó  B a r n a b á s  készítette. Innen in
dulunk a szinte műemlék jellegű köztemetőbe. Útközben 
még megállunk A l f r e d  G r o s z  emlékoszlopánál, 
melyen fekete márványtáblán aranybetűkkel, három 
nyelven (magyarul, németül, szlovákul) olvasható ,A  
szepesi humanistának és hegymászónak emlékül” fel -. 
írás.

A  kovácsoltvas bejárati kapu s a sírkeresztek, emlé
kek, a családi sírokat körülvevő kerítések a felvidéki ré
gi típust követik, sokszor az újabbak is, bár sok a már
vány síremlék is. Sok a századfordulós, század eleji ha
lálozási dátum. Dr. S z e l é n y i  K á r o ly  líceumi tanár 
(1870-1906) fehér márvány síremléke magyar felirattal, 
B e t h l e n f a l v y  Ernő,  a természetbúvár (1880- 
1955), számos sírköve a T á t r a i  családnak, egyik sír
emléken Á b r á n y i  E m i l  versidézete magyarul. A  kés
márki líceumi Magyar Társaság tagjai, neves líceumi 
tanárok családjaikkal, evangélikus lelkészek, S i m o -  
n o v i c s ,  S z e n t e ,  K i r á l y  család, Késmárk egykori 
polgármestere. ,A k ik  egyek voltak a földön, egyesülnek 
az örökkévalóságban” olvassuk a kopott betűket, de az 
öreg síremlékek roskadoznak, némelyiken a név is alig 
olvasható... Hatalmas fá k  koronája borul a sírokra,

gondozott temető, látszik, sokan látogatják, sok volt a 
friss virág. A  parcellák között eligazító térképek olyan 
formájú vasoszlopon, mint nálunk a régi villamos meg
álló jelzők voltak...

A  temető történelmi nevezetességű helye, a három vér
tanú sírboltja. Amikor 1709-ben II. R á k ó c z i  F e 
renc  szabadságharca idején H e i s t e r  császári tábor
nok Késmárk városát bombáztatta és elfoglalta, K r a y  
J a k a b o t ,  L á n y i  M á r t o n t  és T o p e r c z e r  S e 
b e s t y é n t ,  a város tanácsosait és az evangélikus egy
ház elöljáróit, mint pártütőket és eretnekeket, lefejeztet
te. Kray J a k a b  a későbbi híres táborszernagynak, 
báró  Kray P á l n a k  volt a nagyatyja. Kray é s L á -  
nyi  hamvai felett álló fekete márványtáblákoh a szá
zadfordulón még olvasható volt a latin nyelvű felirat, 
melyet a Líceum 1903-ban megjelent füzete részére 
G r o s z  Ernő,  a Líceum volt igazgatója fordított le: 

„Állj meg Vándor!
Olvass! Sirasd E Férfit!
Ki örökké tartó, fényes síremlékre méltó,
Ki, midőn e városból eltűnt a becsületesség, 
Végzetszerűen ártatlan vérének árjától boríttatott, 
Ki egykor fényes állást foglalt el, most itt e sírkő 

alatt fekszik,
Tek. Kray Jakab urat, ki... (még kb. 20 sor)
Hasonló hosszú vers került L á n y i  J. M á r t o n  

márványtáblájára is.
„Megállj Halandó!
Tekintsd meg e szerencsétlen utas sírkövét, oh ván

dor!
Hogy jussanak eszedbe a sorsnak változásai...” -  

kezdettel.
Talán egyszer lesz valaki, aki feldolgozza a kis kés

márki köztemető történetét, egy-egy mondattal megem
lékezve neves halottairól: hiszen múltja (jelene?) törté
nelmünk része.

Sebeiken Pálma

1995 tavaszán két alkalommal 
ökumenikus megbeszélésre került 
sor Budapesten, melyen a Buda
pesti Evangélikus Egyetemi és Fő
iskolai Gyülekezet, a Budapesti 
Református Egyetemi és Főiskolai 
Gyülekezet, a Katolikus Egyete
misták és Főiskolások Egyesülete 
(KEFE), a Magyarországi Evangé
likus Ifjúsági Szövetség 
(MEVISZ) és a Református Fiata
lok Szövetsége (REFISZ) képvise
lői vettek részt.

A  megbeszéléseken egyetlen 
kérdés merült fel: hogyan lehetne 
szervezeti formát találni az ország
ban működő keresztyén egyete
mista és főiskolás, vagy ilyen tago
kat is tömörítő egyesületek, gyüle
kezeti közösségek, bibliakörök, 
baráti társaságok közötti ökume
nikus együttműködésre.

Ilyen célból alakult meg 1995. 
június 14-én a Keresztyén Ökume
nikus Diákmozgalom, rövidítve: 
,KÖD”. E mozgalom a keresztyén 
ökumenikus diákság összefogását, 
a kapcsolatteremtést s egymás 
megismerését tűzte ki célul. Ennek 
szellemében tartotta első konfe
renciáját -  Nyárlőrincen a refor
mátus Emmaus-házban -  egy télies 
őszi hétvégén, október 20-23-án.

A  konferenciára meghívtuk a 
különböző felekezetű egyetemi 
gyülekezetek tagjait, az ifjúsági 
szervezetek képviselőit és a kisegy- 
házak diákjait, ifjúságát. Azért jöt
tünk össze, hogy együtt fedezzük 
fel a fiatal értelmiség küldetését és 
felelősségét egyházainkban és a 
minket körülvevő világban.

Ezen a hétvégén mintegy 50 bu
dapesti és vidéki, katolikus, refor
mátus és evangélikus fiatal gyűlt 
össze.

A konferencia vezérgondolatát 
Jeremiás 1,7 adta: „Ne mondd, 
hogy fiatal vagy, hanem menj!”

Az ökumenikus jelleget tükröz
te a protestáns nyitó istentisztele
ten és a vasárnapi, kecskeméti ka
tolikus misén való közös részvétel.

Megismertük a KÖD különféle 
szakcsoportjait, munkájukat, s 
egyben lehetőség nyílt az ezekhez 
való csatlakozásra is. Érdekes volt 
hallgatni az egyes szakcsoportok -  
ökumenikus, programszervező, 
gazdasági, külügyi és kapcsolatépí
tő -  céljait. A  konferenciát dr. 
Rókusfalvy Pál tanár-pszichológus: 
A  keresztyén értelmiség szerepé
nek jelentősége az ökumenikus vi
lágban című előadása gazdagítot
ta. Az ökumenizmust hűen tükröz
ték a kiscsoportos beszélgetések is. 
Többek között olyan érdekes té
mák kerültek előtérbe, mint pl.: -  
vegyes házasság problémái; — az 
ökumené jelenléte különböző 
szférákban: mind a közéletben, 
mind a hétköznapokban; -  ökume- 
nizmus a Kárpát-medencében; -  
diákélet és keresztyénség össze
egyeztetésének nehézségei.

E  hétvégéről a vidámság, jókedv 
s a szórakozás sem maradt el, 
szombat este tréfás akadályver
seny, vasárnap este táncos-zenés 
búcsúest volt.

A KÖD tervbe vette gyülekeze
tek meglátogatását, a különböző 
felekezetek istentiszteleteinek 
megismerését, s az adott gyüleke
zet lelkészével való beszélgetést 
(pl.: a üturgiák közötti különbsé
gekről). Ilyen alkalomra került sor 
november 5-én az ökumenikus 
szakcsoport szervezésében, ami
kor is közös misén vettünk részt az 
ELTE katolikus kápolnájában.

Fontos lenne: évenkénti ökume
nikus konferenciák szervezése, 
tagszervezeteink kiépítése, helyi 
szinten történő kapcsolatépítés, 
ökumenikus munkacsoportok és 
határmenti találkozók létrehozá

sa; részvétel az ökumenikus diák- 
világimanapon, támogatóink szé
lesebb körű bevonása és nemzet
közi, regionális konferenciák szer
vezése. Ilyen nemzetközi konfe
rencián képviseltette magát a 
KÖD nyár elején Elefántcsontpar
ton és ősszel Németországban 
(Dasselben, Berlinben), ahol meg
ismerhettük a KÖD-höz hasonló 
nemzetközi szervezetek munkáját, 
feladatait s lehetőség nyűt az 
együttműködés alappilléreinek le
tételére is.

A  KÖD a WSCF (World 
Student Christian Federation -  
Keresztyén Diákok Világszövetsé
ge) tagja lett idén ősszel. A  Világ- 
szövetségbe való belépés után le
hetőség nyűt támogatást kérni a 
magyar ökumenikus diákélet szer
vezésére, hazai és nemzetközi öku
menikus diákkonferenciák tartásá
ra. A Világszövetségnek Európa 
keleti részében eddig csak magyar 
és romániai tagszervezete van.

Ezúton szeretnénk köszönetét 
mondani a Református-, Katoli
kus-, Evangélikus Egyházaknak és 
az Ökumenikus Thnácsnak azért, 
hogy segítették az I. KÖD konfe
rencia megvalósítását.

Különbözőek vagyunk, de egy 
közös alapunk van, Jézus Krisztus. 
Jeremiás 1,7 szerint, ne keressünk 
kibúvókat! Kire lehetne alapozni, 
ha nem a fiatalokra? Az Istentől 
kapott szolgálatát a maga helyén 
és módján mindenkinek -  nem
csak szabad, de -  el is kell végez
nie! Szolgálatunk még felelősség
teljesebbé válik, ha „mindazokat” 
számbavesszük, akikhez küldet
tünk.

Szeretnénk, ha a KÖD az öku- 
menizmus felé vezető út egyik 
mérföldköve lenne. Isten segítsé
gében bízva, valami elindult...

Csoszánszky Márta-Bátovszky János
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SZAMADAS ES TISZTÜJITAS
Evangélikus É let 1995. d e c e m b e r  17 .

HATÁRHELYZETBEN VIZSGÁZIK EGYHÁZUNK
(Folytatás az 1. oldalról)

Ki mert volna akkor arra gon
dolni, hogy az 1948-ban államosí
tott iskoláink közül sok visszakerül 
az egyház kezébe és nulláról indul
va, mára 29 oktatási-nevelési in
tézményünk lehet, közöttük kilenc 
gimnázium!...

1. Egyházunk spirituális meg
újulása
Kerületünk 1987. október 24-én 

beiktatott új elnöksége olyan dik
tatórikusán vezetett évek után ke
rült tisztségébe, hogy első tényke
déseit a „magnus consensus” kere
sése kellett, hogy vezesse. Helyre 
kellett állítani azt a bizalmi lég
kört, azt a spirituális állapotot, 
amikor hitünk és Istenbe vetett bi
zalmunk kapcsolódik az egyházi 
sajátos, a propriumhoz tartozó fel
adatok körében az emberek egy
más iránti bizalmához és a megbo
csátás meghirdetéséhez...

Az egyházi szolgálat, az evangé
lium szolgálata segítését mozdítot
ta elő, hogy 1990. január 24-én a 
parlament meghozta a törvényt a 
lelkiismereti és vallásszabadság
ról... Ennek az új törvénynek a 
végrehajtását jelentette, hogy
1990. március 19-én aláírtuk az 
egyházunk és az állam között 
1948. december 14-én kötött 
Egyezmény fölmondását Németh 
Miklós miniszterelnökkel...

Az is spirituális újrakezdés volt, 
hogy presbitériumunk 1990. május 
17-én elfogadta a múlt bűneit, mu
lasztásait és benne kerületünk és 
egyházunk felelősségét elemző 
azon nyilatkozatát, amelyik nem
csak hazánkban, de fordításban 
közreadva Európa és a világ egy
házaiban is nagy feltűnést és élénk 
helyeslést eredményezett.

Az egyházi megújulás fontos 
gondolata volt, hogy nem kívánta 
az ún. „török módszert” alkalmaz
ni, azaz ellenfeleinek levágott fejét 
nem akarta a vár falára kitűzni el
rettentésül. Mindenki, aki az új 
körülmények között dolgozni, 
szolgálni akart, kapott munkát és 
feladatokat. Nem a bűnbakkeresés 
volt a központi vezérelv, hanem a 
sokévtizedes egyházi gúzsbakötés 
után a kötelékek oldása, a gyüle
kezetek megelevenítése, a hitokta
tás megszervezése, az ifjúsági és 
belmisszíói munka, áz evangélizá- 
ciók újraindítása.».

Nagy volt ä jelentősége az öku- 
mené területén és a külföldi testvér
egyházakhoz, valamint a külföldi 
magyarok szervezeteihez fűződő 
kapcsolatok megelevenítésének...

Sajnos, a megindult egyházi spi
rituális megújulást megzavarták a 
régi rend híveinek különböző ak
ciói, így a kívülről kezdeményezett 
teológus éhségsztrájk és lázadás 
eseményei...

A spirituális és teológiai tisztá
zódás ezen harcok között jött létre 
a presbitériumon belül és az orszá
gos presbitériumban, amikor meg
állapíthattuk, hogy az egyház igenis 
politizál, azaz foglalkozik a közélet 
dolgaival, de nem pártpolitizál, ha
nem a közjó érdekeit keresi és a bib
liai-krisztusi erkölcs társadalom
ban történő képviseletével igyek
szik segíteni. Az erkölcsi védőháló 
kifeszítésével foglalkozva, együtt 
tudunk lépni a többi keresztyén 
egyházzal és bizonyos kérdések
ben, a iustitia civilis vonalán pedig 
minden jóakaratú emberrel.

Az egyházi belső egységkeresés 
útján pedig a véleményalkotás úgy 
történik, hogy minden felelős egy
háztag hozzászólhat a kérdésekhez, 
annak van viszont beleszólása és 
döntési joga, aki felelős választott 
tisztségben van, egy-egy grémium 
tagjaként. Elvetettük tehát azt az 
áldemokratikus felfogást, amelyik 
szerint mindenki, mindig, minden 
ügybe beleszólhat. A különböző 
felelősségi körök, kompetenciák 
aránylag világosan vannak megkü
lönböztetve az egyházon belül, ezek 
építése és az ezekre figyelés ment 
meg a káosztól és rendetlenségtől.

A spirituális egyházi megújulás 
útján még számos lépést kell meg
tennünk. A legutóbbi évek azonban 
megadták, hogy sok összefüggésben 
a népegyházi keretek kitágultak és 
helyet adtak a missziói egyháznak. 
Nagyszerű lehetőség, hogy a nép
egyház, a beleszületett vagy szokás
keresztyének sokszor igen jelentős 
tömegét (Békés megye, Pest megye, 
Budapest stb.) úgy tudjuk megszólí
tani, hogy a népegyházi keretek kap
csolópontot jelentenek és a jelszó 
ezért az evangélizálásban az lehet, 
hogy „Légy, aki vagy!”

2. Egyházunk intézményi meg
újulása
Jellemző volt az elmúlt évekre a 

spirituális megújulással párhuza
mos intézményi fejlődés. Az álla
mosított egyházi ingatlanok vissza
adásáról szóló törvény (1991. jú
lius 22.) előtt már visszakapta egy

házunk á Budapest Fasori Gimná
ziumot és ott 1989 szeptemberétől 
indult el az egyházi oktatás. Máig 
20 oktatási-nevelési intézményt in
dítottunk el.

Az intézményi megújulás része
ként számolhatok be arról, hogy 
sok gyülekezetünk gondolt temp
lomépítésre az elmúlt években. 
Fölszentelhettük Siófok, Tfelekge- 
rendás, Szederkény (reformátu
sokkal közösen), Nagymányok, 
Zomba és Balatonszárszó templo
mát. Épülnek-készülnek Dunaúj
város, Balatonboglár, Orosháza és 
Hévíz templomai, ez utóbbi a re
formátusokkal közösen. Nagy ne
hézséget okozott, hogy Keszthely 
templomát építési hiányosságok 
miatt le kell bontani és helyette új 
helyen kell másik templomot, gyü
lekezeti központot építeni.

Az intézményi megújításhoz 
nagyban hozzájárultak az ingat- 
lanvisszaadásból származó lehető
ségek. Több gyülekezet például ré
gi iskoláját nem általános iskola
ként kívánta hasznosítani, hanem 
átalakította szeretetotthonnak 
(Kondoros), óvodának (Soltvad- 
kert), illetve az épület kárpótlási 
árából új gyülekezeti központot 
hozott létre (Iklad)...

A magyarországi egyházak a 
magyarországi keresztyénség ezer
éves évfordulójára, 2000-re azt a 
gondolatot fogalmazták meg, hogy 
minden magyarországi templomot 
tatarozzunk és hozzunk rendbe. 
Egyházunk sok gyülekezete már 
teljesítette ezt a tervet a legutóbbi 
hat évben. Vannak azonban olyan 
községek, ahol a kitelepítés miatt 
a templomok állapota reményte
lennek látszik, pl. Udvari vagy Kis
tormás Tblna megyében. Kérdés, 
mennyiben lehet a helyi ellenállást 
legyőzve, esetleg ezeket a templo
mokat lebontani vagy hasznosítani.

Külön szeretnék kitérni jelenté
semben az elmúlt időszak legna
gyobb egyházi beruházására, a szór
ványautók lecserélésére. A  Bajor 
Egyház zsinata a testvéregyházi 
szerződés aláírásával -  1992 -  
egyidőben azonnal megszavazott 
számunkra három éven keresztül 
500-500 ezer márkás autósegélyt. 
Ez a kereken 1,5 millió márka tette 
lehetővé, hogy szórványgyülekeze
teink és espereseink szolgálati autó
it modem, kisebb fogyasztású Opel 
autókra cseréljük.; Ezen a helyep is , 
köszönetét keU mondanunk a Bajor 
egyház segítségéért és ezt elmond
juk majd az idei, november 26-30. 
között Regensburgban tartandó zsi
naton, ahol a testvéregyházi segítsé
get, szerződést újabb öt évre fogjuk 
meghosszabbítani 2000-ig.

3. Egyházunk megújulási folya
matának problémái
Az előzőekben a spirituális és 

szervezeti megújulás eredményei
ről számoltam be. A  most követ
kező gondolatok kapcsolódnak az 
elmúlt hat év eseményeinek gond
jaihoz.

Már említésre került, hogy a 
spirituális megújulás folyamatát 
rögtön az elején megzavarta a régi 
rendhez ragaszkodók vagy az új 
vezetőséggel nem elégedettek ak
ciója. Ez mutatkozott meg abban, 
hogy az országgyűlés épületéből 
„üzent” két honatya az egyháznak 
sajtókonferencián és összetévesz
tették a helyszínt. A parlamentből 
szóltak ugyanis egyházi kérdések
ben és a szószékről politikai 
ügyekben. Mindebben benne volt 
a magyar általános és egyházi köz
vélemény tájékozatlansága, naiv- 
sága és jóhiszeműsége...

Jó példa volt a különböző 
elképzelések és jövőképek ütköz
tetésére a zsinat összehívása és fel
adata körüli vita. Hiszen az ún. 
„ellenzékiek” állandóan a zsinat 
azonnali összehívását követelték, 
amikor az egyházi vezetőség az 
előkészítést hangsúlyozta. Amikor 
viszont az előkészítés után végre
1991. június 8-án 11 órakor a  
Budapest-Fasori Egyházközség 
templomában elkezdődött a zsi
nat, akkor azt kezdték mondani, 
hogy túl korán hívtuk össze...

A  zsinat eddigi négyéves munká
ja azt mutatja, hogy a résztvevők 
először maguk is sokat tanultak, ta
nulási folyamaton mentek keresz
tül. Hiszen még ma is előfordul, 
hogy zsinati tagok hozzászólásban 
meglepő tájékozatlanságot árulnak 
el arról, milyen is egyházunk...

A központi kérdés azonban a 
szervezeti megújítás, törvényalko
tás problémáin túl a bizalom. Ez 
először is általános magyar problé
maként jelentkezik. Hiszen a 
rendszerváltoztatás körül olyan 
sokan indultak el a híres „damasz

kuszi úton”, ahol a Krisztust üldö
ző Saulusból Pál apostol lett, hogy 
csúcsforgalmat regisztráltak. Di
vattá lett mindenfajta felsőbb- 
ségünk ócsárlása, megtámadása, 
lejáratása. Ebben az a magyar írott 
és sugárzott tömegtájékoztatás ját
szotta és viszi ma is a főszerepet,' 
amelyik nem tud kibújni a régi 
megszokott igazat-nem-mondás 
köntöséből. Mintha a költő régi 
fogalmazása lenne ma nagyon 
igaz: „minden Egész eltörött...

Nem sikerült az elmúlt hat év
ben olyan formában a közösségbe 
bevonni az egyháztagságot a kü
lönböző szinteken, gyülekezet- 
eg y h ázm eg y e-eg y h ázk erü le t- 
országos egyház, hogy erősödjön 
és szélesedjen a közös munkát vál
lalók csapata. Sok gyülekezet vár 
és elvár, a korábban megszokott 
központi ukázra vár és bizonyos 
időszakonként érdeklődik, mit is 
kellene tennie. Egy-egy adott hely
zetben viszont nem az esperes, a 
püspök vagy az országos presbité
rium tudja a helyi teendőket, ha
nem a gyülekezet elnökségének, a 
helyi presbitériumnak kell vállal
nia a döntés és a kezdeményezés 
felelősségét... Arról is szólni kell, 
hogy megtalálható egyházközsé
gekben a hanyagság iroda- vagy 
épületgondozási vonalon...

Az ingatlanok visszavételének 
és hasznosításának ügyeiben több 
gyülekezetben ellentétek adódnak 
és csoportérdekek harcolnak or
szágos érdekek vagy összgyüleke- 
zeti érdekek ellen.

Nagyon szomorú, ha az ilyen 
egyházon belüli ellenségeskedés 
egyházon kívüli tájékoztatási esz
közök segítségével bonyolódik, 
amikor „lelkészek támadnak az 
egyház ellen” vagy központi egy
házi alkalmazott szélsőséges folyó
iratban jelenteti meg rágalmazó 
kritikáját az egyházról úgy, hogy 
nem tár bizonyítékokat az olvasó 
elé, a lap pedig meg sem kísérli, 
hogy megkérdezze a másik felet, 
az egyházi véleményt.

Kevéssé sikerült az elmúlt évek
ben megerősíteni az evangélikus 
identitást az elmúlt évtizedek ne
héz szakaszai után. Kicsit az volt a 
múltban a szempont, hogy „mind
egy, milyen vallású vagy, csak fog
junk össze”. A  speciális evangéli
kus hangsúlyok, a reformátori 
tájékozódás, a saját értékek meg
becsülése háttérbe szorultak vala
miféle általános ökumenizmus 
szempontjai szerint. Pedig a helyes 
ökumené mindig azt jelenti, hogy 
ki-ki a maga értékei, hagyománya 
felől kell, hogy közeledjen a má
sikhoz és a szeretet mellett az 
igazság keresése és el nem hallga
tása a fontos. Helytelen a másféle 
kegyesség vagy az ún. nemteoló
giai tényezők (templomépítészet, 
berendezés, liturgia, szokások, 
nyelvhasználat stb.) alapján tör
ténő ítélkezés is. Újra elmondom 
itt a sokszor és sokfelé használt ta
láló mondást: „Aki nem tudja elvi
selni Krisztus másfajta juharnak 
birkaszagát, az magamagát rekesz
ti ki a Krisztus nyájából”...

1993 októberében újra kezdtük 
a Protestáns Napok rendezvényso
rozatát. Eleinte döcögve haladt, 
ma már gyülekezetekben, egyház
megyékben mozgalomszerű a re
formáció ünnepe előtti több napos 
eseménysorozat. Összefogja a kul
turális és iskolai rendezvényeket is 
és kapcsolódik hozzá az Evangéli
um színház, külön protestáns szín
házunk bemutatója minden évben. 
Kár, hogy az ökumené terén je
lentkeznek zavaró események is, 
hol katolikus, hol református, hol 
éppen evangélikus oldalról. 
Ugyanakkor eddig még nem tör
tént meg olyan, hogy az Ökumeni
kus Thnács és a Katolikus Püspök
kari Konferencia együtt hívta meg 
a környező országokat, de hívá
sunk egészen Amerikáig és Japá
nig is eljutott az emberi ellensé
geskedés és a nemzetek viszálya 
elősorban a volt Jugoszlávia ügyei
re gondoló 1995. augusztus 21-23. 
között rendezett ökumenikus kon
ferenciára Kecskemétre.

Jelentésem végén hadd köszön
jem meg felügyelőnknek, a kerü
leti tisztikarnak, presbitereinknek, 
a hivatal munkatársainak az el
múlt időszakban megtapasztalt se
gítséget, áldozatot, támogatást. A 
mostani hét heti igéjét idézem 
2Kor 6,2: „Testvérem, íme, most 
van a kegyelem ideje! íme, most 
van az üdvösség napja! Az elmúlt 
szolgálati időszak éveire mind
mind érvényesnek érzem ezt a bá
torítást. Isten kegyelméből mun
kálkodhattunk, láthattuk üdvös
ség- és életteremtő erejét, megújí
tó szeretetébe fogadott minket. 
Áldott legyen neve közöttünk! Soli 
Deo Gloria!

(Folytatás a z 1. oldalról)
Igaz, a korábban vázolt ábrázo

lások inkább egyházszociológiai, 
társadalmi és egyházpolitikai meg
közelítésben mutattak határhely
zetet, eldöntetlen, kialakulatlan, 
változó és változtatható szituációt, 
míg nem itt eszchatológiai, teoló
giai értelemben igaz életünk, eg
zisztenciánk sajátos, kettős vonása.

Határhelyzetben jól kell vizs
gáznunk. Döntéseinknek életünk
re s szolgálatunkra kiható követ
kezményei vannak. Adja Urunk, 
hogy elkövetkező nemzedékek 
áldva emlegessék nevünket, mert 
megfontolt, egyházunk holnapját 
megalapozó, az evangélium szol
gálata szélességének, hosszúságá-

Nagy ünnepe volt 1995. novem
ber 5-én a Tótkomlósi Egyházköz
ségnek. Ekkor ünnepelte a gyüle
kezet az 1795. november 8-án 
Hamaljár Márton szuperintendens 
által felszentelt templomának 200 
éves jubileumát. Erre az ünnepi al
kalomra igyekeztünk Orosházáról, 
Benkő Pállal, a Nyugat-Békési 
Egyházmegye felügyelőjével. Már 
messziről megláttuk a síkságból ki
emelkedő, magasba törő temp
lomtornyot, amely a délalföldi 
templomok között az egyik leg
szebben megkomponált toronysü
vegével hívogatóan intett felénk.

Az ünnepelt, a 200 éves temp
lom, néhány évvel ezelőtt hófehér 
ruhába öltözött, és ezt a fehérséget, 
tisztaságot erre a jubileumi ünnep
re is megőrizte. így fogadta magába 
az ünnepre összegyűlt sok száz hí
vet és a meghívott vendégeket.

Az ünnepi szolgálatot dr. Har
mati Béla püspök végezte 
Gyekiczky János helyi lelkész, és 
Pintér János esperes közreműkö
désével. A kétnyelvű istentisztelet 
bevezető liturgiáját a püspök 
kezdte a „Nejsvetejsi” eléneklésé- 
vel, majd a magyar liturgia után a 
város szülötte, Michal Hudák, 
Liptovsko-Qravskj. esperes,, 3 
Szlovák Evangélikus Egyház Kele
ti Egyházkerületének püspökhe
lyettese végezte a szlovák liturgia 
további szolgálatát.

Elsőként a püspök hirdette Is
ten igéjét. A vasárnap igéje, Zsid 
12,4-16. versei alapján elöljáróban 
arról szólt az igehirdető, hogy ez a 
templom 200 éve áll, és hangzik 
benne Isten igéje. De van ellenke-
ff A Aal/iA «r a ifiilrA«* q ím t tamnlrwvi

nak, magasságának és mélységé
nek dimenzióit biztosító döntése
ket hoztunk Isten színe előtti fele
lősségünkben.

Új építkezéseink: 1994-ben elhe
lyeztük a sopronnémeti templom 
és a révfülöpi konferencia köz
pont, valamint a budaörsi temp
lom alapkövét.

Ez évben a budai nyugdíjas lel
készház, a kisfaludi templom fun-

még az egy évszázadot sem éri 
meg. Ez a keszthelyi templom, 
amely 1928-29-ben épült. Mivel az 
alapja nem volt jól megépítve, 
ezért most olyan állapotba került, 
hogy életveszélyessé nyilvánították 
és le kell bontani.

Nemcsak a templomok roggyan- 
hatnak meg -  folytatta a püspök -, 
hanem a mi hitünk is. A tótkom
lósi templom azért áll 200 év óta, 
mert jó alapra építették.

A gyülekezet lelki életének is 
van alapja, ez a kegyelem, amelyet 
Isten készített egyháza számára 
Jézus Krisztus által. Ebben a 
templomban is hangzott 200 éven 
át a kegyelem igéje. Ez a kegyelem 
tartotta meg a tótkomlósi gyüleke
zetét is az évszázad két világhábo
rújában, a második világháború 
utáni kitelepülés próbás idejében 
is. Ez a kegyelem óvja, hordozza 
továbbra is ezt a gyülekezetét, 
hogy megmaradjon szép templo
mával együtt újabb évszázadokon 
át, hogy templom és gyülekezet 
együtt hirdesse Isten dicsőségét és 
megtartó szeretetét.

Hudák Mihály esperes Júdás le
vele 20-21. versei alapján prédi
kált szlovák nyelven. Igehirde
tésében bátorította a gyülekezetét,

kozzanak a Szentlélek által. A- 
templomépítők hite nagy volt, 
ezért építettek nagy templomot. 
Azért kell a mai gyülekezetnek 
imádkozni, Isten szeretetében 
megmaradni és várni Jézus Krisz
tus kegyelmét, hogy az ősök hitére 
rá ne cáfoljanak.

Az ünneplő gyülekezetei meg
tisztelte jelenlétével az amerikai

közelmúltban fejeződött b e -  a gyü
lekezet még nagyobb örömmel éne
kelte a T r a j t i e r  G á b o r  orgona- 
művész által kísért énekeket. A z or
gonista az ünnepély folyamán több
ször is megszólaltatta a hangszert.

„ 1 0 0  évet élt meg ez a temp
lo m ...” -  kezdte igehirdetését dr. 
H a r m a t i  B é la  püspök Lukács 
22,31-34 alapján. -  „Ez a 100  
év r o s t á l ó  i d ő  vo l t .  H á b o 
r ú k ,  f o r r a d a l m a k ,  p o l i t i 
k a i  v á l t o z á s o k  is k ö z b e e s 
t e k  e b b e  az  é v s z á z a d b a .  
A z  i d ő  t e h á t  p r ó b á r a  t e s z  
m i n d e n t ,  m i n d e n k i t .  A  
g y ü l e k e z e t e k e t ,  az  eg yh á -

damentumát áldottuk meg. Rövi
desen sor kerül a balatonfüredi 
templom alapkőletételére, amely 
az önkormányzattal való telek
egyeztetés elhúzódása miatt szen
vedett idői eltolódást.

Felszentelést nyert kerületünk 
egyik legszebb gyülekezeti háza 
Székesfehérvárott. Befejezés előtt 
áll a nagycserkeszi új templom épí
tése.

A  két jelentés elhangzása után a közgyűlés tagjai szóltak hozzá, kiemeltek 
egyes részleteket és megerősítették az elhangzottakat. Mindkét jelentést a 
közgyűlés elfogadta.

A  hatéves ciklus leteltével a szükséges tisztújítást titkos szavazással elvé
gezték. A  választások eredményét mellékelten közöljük.

A  jelentéseket a közgyűlés részletesen tárgyalta. A  felvetődött kérdésekben 
határozatokat hoztak: Ajánlották az 1%-os egyházfenntartási hozzájárulás 
mértékének meghirdetését, a lelkészek továbbképzésének biztosítására a leg
alább 3 évente megismétlődő részvételt kívánja a közgyűlés a lelkészkonfe
renciákon. Végül elhatározták, hogy az épülő sepsiszentgyörgyi templom ja
vára offertóriumot kémek a gyülekezetektől (máj. 1 2 . vagy jún. 2 . vasárnap
ján).

200 éves a tótkomlósi egyházközség temploma

Centenárium a „Túró Rudik országában”
Avagy egy szép ünnepély -  gyermekszemmel

1895. december 22-én szentelték 
fe l a nagybánhegyesi evangélikus 
templomot. Talán akkoriban -  a ré
gi szép fehér karácsonyok idején -  
sem borította több hófelhő az eget, 
mint 1 0 0  évvel később november 
5-én délután, amikor a jeles év
fordulót ünnepelte gyülekezetünk. 
A  sok fázós ember mégis megtöltöt
te a padsorokat, hogy együtt ünne
pelje Isten házának centenáriumát. 
A  többszáz falubeli mellett a nagy- 
bánhegyesiekkel közös lelkészük 
miatt pusztaföldvári és magyarbán- 
hegyesi hívek is részt vettek az isten
tiszteleten. Gyönyörködve az orgona 
hangjában -  melynek restaurálása a
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szlovák Zion Synod szerkesztője, 
dr. Thomas Drobena és felesége, 
Wilma Kucharek esperes, aki a be
fejező oltári szolgálat keretében 
angol nyelven köszöntötte a gyüle
kezetét.

Az ünnepi istentisztelet befeje
ző oltári szolgálatában Harmati 
Béla püspök Gyekiczky János lel
kész és Hudák Mihály esperes se
gédletével felszentelte és szolgá
latra átadta a gyülekezet presbité
riuma által ajándékozott nagyon 
szép úrvacsorái készletet.

Áz istentiszteletet követő köz
gyűlésen Gyekiczky János lelkész 
a templom történetét ismertetve 
hangsúlyozta, hogy ebben a temp
lomban 200 éven át szlovák és ma
gyar nyelven hirdették: „Békülje- 
tek meg az Istennel.” Beszámoló
ját abban foglalta össze, hogy a 
tótkomlósi gyülekezet növekedjék, 
épüljön ebben a templomban lelki 
házzá, Isten templomává. Majd Is
ten felé fordult a „Tarts meg 
Urunk Szent igédben” kezdetű, is
mert énekünk szép szavaival, és Is
ten megtartó, Krisztus oltalmazó 
és a Szentlélek vigasztaló kegyel
mét kérte Tótkomlós népére.

Táborszky László esperes kö- 
szöntötte az ünneplő.gyülekezetét 
a Kelet-Békési Egyházmegye ne
vében. flw^'ife'nb^-'Nyugat-Béké- 
si Egyházmegye esperese a temp
lom boltíveire mutatva arról szólt, 
hogy Isten szeretete úgy öleli át a 
gyülekezetét, mint ezek a boltívek 
a templomban ünneplőket.

A közgyűlés utáni fogadáson Ju
hász Pál, a város polgármestere 
mondta el köszöntő szavait.

Pintér János

z a k a t ,  s ő t  még  a t e m p l o 
m o k a t  is. A  g y ü l e k e z e t n e k  
é p ü l n i e  k e l l  ebbe n a 
t e m p l o m b a n .  Mer t  I s t e n  
h á z a  c s a k  a k k o r  lesz  i g a 
z á n  I s t e n  háza ,  ha  ép ü l  a 
K r i s z t u s  be nne .  ”

A z istentiszteletet közgyűlés követ
te. B o g á r  Is tván,  a gyülekezet 
gondnoka köszöntötte a megjelente
ket, majd L á s z l ó n é  H á z i  
M a g d o l n a  lelkésznő ismertette a 
templom építésének történetét. 
Nemcsak a templomépítő ősökre 
emlékezett, hanem azokra is, akik 
áldozatkészségének köszönhető, 
hogy most is szép, rendbetett temp
lomban ünnepelhettünk.

Köszöntők következtek. Üdvözöl
te a gyülekezetei: P i n t é r  Já n o s  
(Nyugat-békési esperes), a szomszé
dos megye esperese, T á b o r s z k y  
L á s z l ó ,  P a th ó  G y u la  (az 
egyházközség előző lelkésze), 
N o b i k  E rz séb e t ,  aki a nagy- 
bánhegyesiek anyanyelvén, szlová
kul köszöntött mindenkit, valamint 
H a l a s i  L á s z ló ,  D e m e  Z o l 
tán  és R i b á r  J á n o s  lelkészek.

Majd Lászlóné felolvasta dr. 
F r e n k l  'Róbert  országos fel
ügyelő és S z e b i k  I m r e  püspök 
köszöntő sorait. A  köszöntések sorát 
dr. Harmati Béla szavai zárták. Vé
gül a lelkésznő megköszönte a gyüle
kezet tagjainak, hogy megjelentek, s 
a presbitériumnak, hogy szépen elő
készítették a rendezvényt. Mire kifelé 
mentünk a templomból, már hullott 
is a hó. Ilyen lehetett az időjárás 100 
éve is? Nem tudjuk. Azt viszont igen, 
hogy mi fáztunk, és a nagy hidegben 
jó l esett a gyülekezet asszonyai által 
készített meleg ízletes vacsora.

ifi. László Jenő Csaba
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,------- - N A P R Ó L  N A P R A -------
I É pítsetek  untat a pasz táb an  az URnak! Az ÚR jön  
I hatalom m a l, Ézs 40,3.10

VASÁRNAF Ki hozta létre kezdettől fogva a nem- 
I zeteket? Én, az ÚR, vagyok az első, és én mindvégig 
I ugyanaz vagyok. Ézs 41,4. Én vagyok az Alfa és az 
I Omega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és 
I aki eljövendő: a Mindenható. Jel 1,8 (Mt

11,2-6/7-10, lKor 4,1-5, Zsolt 85). Az Isten a hol- 
I napot, holnaputánt is látja, míg mi csak a mát. Isten 
I annak az alagútnak is látja a végét, amiben mi még 
I botorkálunk. Ezért bízhatjuk rá magunkat a válto- 
I zatlanul szerető Istenre.

HÉTFŐ Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert az I ÚR nagy tetteket vitt véghez. Jóéi 2,21. Nátánáel így I szólt Jézushoz: „Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy 
I Izrael királya!” ín  1,49 (Lk 5,5-25, Ézs 49,7-13). Mi 
I egy király ismertetője? A korona. Jézusnak különös I dísze a töviskorona, mely nemcsak Izrael, de a kirá- I lyok királyává is emeli. Ilyen csodálatos a mi Urunk!

KEDD Kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és tér- I jünk meg az ÚRhoz! JSir 3,40. Változzatok meg ér- I telmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi I az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tö- I kéletes. Róm 12,2 (Hós 14,6-10, Ézs 49,14-17). Va- I lamit tennünk kell, valamit vinnünk kell az Isten- I nek! Egy ember meghalt és Isten ítélőszéke elé ke- I rült. Megmutatta két kezét, és így szólt: Lásd Uram,I a kezem tiszta! Ám Isten szomorúan elfordította az I arcát és így szólt: De sajnos üres!

SZERDA Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szíve- I met! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!I Nézd meg, nem járok-e téves úton és vezess az I örökkévalóság útján! Zsolt 139,23-24. Péter ezt I mondta Jézusnak: „Uram, te mindent tudsz: Te tu- I dód, hogy szeretlek Téged.” Jn 21,17 (Lk 3,1-14,
I Ézs 49,22-26). Nagy dolog kimondani ezt a szót:I szeretlek. Jézusnak mégsem ez az értékes, hanem

ha szívünket adjuk át neki. Valahogy így: Jézusom, [ 
élni akarok, amíg te akarod, szenvedni, ahogyan te ■ 
akarod és meghalni, amikor te akarod.

CSÜTÖRTÖK Az én Uram, az ÚR, megnyitotta fü- f 
lemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hát- | 
ráltam meg. Ézs 50,5. Amikor Jézus a Galileai-ten- » 
ger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit |  
Péternek hívtak és testvérét, Andrást, amint hálójú- I 
kát a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. így Ü 
szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalá- 
szókká teszlek titeket.” Ők pedig azonnal ott hagy- ! 
ták hálóikat és követték őt. Mt 4,18-20 (ApCsel jj 
13,15-25, Ézs 50,4-11). Mindannyiunkat napi mun- | 
kánk meÚől hív el az Úr. így tesz nyájának pásztoré- I 
vá, szolgájává... menjünk mi is azonnal!

PÉNTEK Te pedig, efratai Betlehem, bár a legki- I 
sebb vagy Juda nemzetségei között, mégis belőled i 
származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származá- I 
sa visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Mik [ 
5,1. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, I 
a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el I 
Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mind- [ 
az, amiről üzent nekünk az Ur.” Lk 2,15 (Mik ' 
1,14—15, Ézs 51,1-8). Karácsony azt hirdeti, hogy Is- í 
ten értünk jön, bárhol is vagyunk. De ha Krisztus 
ezerszer is megszületne Betlehemben, de a szívünk- * 
ben nem, mi attól örökre elveszettek maradunk.

SZOMBAT Te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és 
irgalmas, hosszú a türelmed és nagy a szereteted, i 
Neh 9,17. Legyetek irgalmasok^ amint Atyátok is ir
galmas. Lk 6,36 (Lk7, 29-35, Ezs 51,9-16). „És ir- 
galmat, ha rád kerül a sor, hol lelsz, ha magad sem 
irgalmazol?” Minden történhet mindenkivel. -  Ma 
mi irgalmazunk, holnap nekünk irgalmaznak. Ez • 
önmagában is nagy igazság, de mindenek felett való, * 
hogy az Atya nem hagy el, hanem irgalmasan magá
hoz ölel.

Nagy Veronika

Szűrővizsgálat
Róm 3,10-12

Súlyos betegségek korai felis
merését segítik elő a szűrővizsgá
latok. Ha negatív az eredmény; ak
kor örülhetek, megnyugodhatok: 
egészséges vagyok! Ha találnak va
lamit gyomorban, tüdőben -  kez
dődik a kezelés, a gyógyítás.

Tudjuk-e, hogy Isten világában 
nincs szűrővizsgálat. Bár mi szeret; 
jük így osztályozni az embereket: 
jó-rossz, ellenszenves-szimpatikus 
stb. De ezek csak felszínes emberi 
kategóriák. -  Isten világában vi
szont nincs „szűrés”, mert nincs rá 
szükség. Miért? Mert az eredmény 
mindenkinél ugyanaz lenne. Bibli
ánk számtalanszor ismétli, hogy 
mindnyájan elhajoltak, nincs, aki 
megértse, nincs, aki keresse Istent. 
Mindnyájan kivétel nélkül, mint ju 
hok eltévelyedtünk, ki-ki az ő maga 
útjára tért. (Ézs 53,6) Tehát ha bűn 
dolgában lenne „szűrés”, az ered
mény, sajnos, mindenkinél pozitív, 
azaz elmarasztaló lenne.

Ha téves a diagnózis, akkor a 
kezelés is téves lesz. Sok baj lehet 
abból, ha két leletet összecserél

nek. Nos, Isten előtt ettől a cseré
től nem kell félni. Itt minden lelet 
ugyanazt mutatja: elveszett, bűnö
sök vagyunk.

Igaz, hogy minden embernek 
megvan a nagyszerű hivatása: Is
ten képét kellene hordoznia -  de 
az ember szembeszegült ezzel és Is
tentől elszakadt, nyomorult lett az 
élete.

Fokozza a bajt, hogy az ember 
többnyire tiltakozik a fenti megál
lapítások ellen.

-  Én egészséges és igaz vagyok 
-  nincs szükségem új életre, meg
váltásra. -  Jézus sóhajtva mondja: 
Nem az egészségesnek, hanem a be
tegnek van szüksége orvosra. Nem 
az igazakat, hanem a bűnösöket jöt
tem megtérésre hívni

Az a baj, hogy legtöbben féltve 
őrzünk egy hamis leletet, egy téves 
diagnózist magunkról. Ennek lé
nyege, hogy én alapjában rendes, 
jó ember vagyok, ha néha hibázom 
is.

Megszólal a telefon. Bemon
dom: „lelkészi hivatal”. Jön a gú

nyos válasz: -  „Téves! Nekem 
nincs szükségem papra. Még nem 
haltam meg.”

Szegény ember, mekkora téve
désben van! Hiszen róla is szól az 
ige Jelenések 3:1-ben, „az a neved, 
hogy élsz, pedig halott vagy. ” -  Amit 
jó viccnek szánt, az megdöbbentő 
valóság. A  bűn miatt Isten szemé
ben mindenki halott. Az Isten dol
gaival viccelődő embernek észre 
kellene venni, hogy Jézus milyen 
komolyan mondja: ...féljetek at
tól, aki a lelket is meg a testet is el 
tudja pusztítani a gyehennában.” 
(Mt 10,28) Mi csak a testünket 
féltjük és nem tudjuk, hogy lelkün
ket, örök életünket milyen veszede
lemfenyegeti.

-  „Mindnyájan?”
-  Igen. Mindnyájan eltévelyed

tünk. A kezdőpontban egyformák 
vagyunk. De a folytatás már más és 
más. Ha Jézushoz fordulsz, mint 
elveszett, bűneidben, kudarcaid
ban belefáradt ember -  kezdődhet 
a gyógyulás. Ha eltéped a magad ír
ta téves diagnózist, hogy egészséges 
vagy -  Ő kezébe vesz és meggyó
gyít. Eltörli eddigi életed adósságát 
-  és új útra indulhatsz Vele!

Gáncs Aladár

A
Advent

„Mindig amikor Te úgy gondo
lod, tovább nem megy már, érkezik 
az úrtól egy kis fénysugár. ” 

Közeledik ádvent, egyházunk 
nagy ünnepköre. Várakozás. Vá
runk Valakire, akitől segítséget re
mélünk. Isten már az Ószövetség
ben a próféták által megjelenteti, 
hogy Messiás születik, a Szabadító, 
aki számunkra megoldást hoz, és 
örök életet. Ézsaiás próféta Köny
vében ezt olvashatjuk: „Mert egy 
gyermek születik nékünk, fiú  adatik 
nékünk, és az uralom az O vállán 
lészen, és hívják nevét: Csodálatos
nak, Tanácsosnak, erős Istennek, 
örökkévalóság Atyjának, békesség 
fejedelmének!” (Ézs 9.6)

A zsidók várták a Messiást, hi
szen Isten ígéretet tett rá. Ők hit
tek ebben az ígéretben. Csodála
tos Isten szava, hogy a sok-sok év
vel ezelőtt megígért Szabadító va
lóban eljött. Amikor éjszaka a 
pásztorok kint a mezőn nyájuk 
mellett őrködtek, az Úr angyala 
megjelent nagy dicsőségben előt
tük. Hatalmas félelem támadt a 
pásztorok között. De az angyal így 
szólt: „Ne féljetek, mert ímé hirde
tek néktek nagy örömet, mely az 
egész népnek öröme lészen: Mert 
született Néktek ma a Megtartó, ki 
az Úr Krisztus, a Dávid város
ában.” (Lk 2,10-11)

A pásztorok hittek az angyalnak 
és sietve Betlehembe mentek, 
ahol a jászolban látták a kisgyer

meket, mellette Máriát és Józse
fet. Ezt a csodálatos örömhírt bol
dogan adták tovább. Dicsőítették 
Istent. Jézus szeretne minden csa
lád számára örömet és békességet 
adni.

Ő ezen a földön sok bizonyságot 
tett hatalmáról, igazságáról, s cso
datételeivel -  halottak feltámasz
tása, gyógyítások -  mind Isten ha
talmát igazolja. Ő valóban meg
született 2000 évvel ezelőtt és sza
vaival irányt szeretne számunkra 
mutatni. Örüljünk annak, hogy 
van reménység életünkre és na
ponta szól hozzánk igéje által, 
hogy higgyünk szabadító hatalmá
ban, és legyen boldog Vele éle
tünk. Hatalmas szenvedés, küzde
lem közepette győzte le a Golgo
tán a Kereszten a gonosz elhitetőt, 
a Sátánt. A Sátán bukott angyal, 
akit Isten letaszított a mennyből. 
De él a földön ma is hatalmával, 
ezzel visz embereket az öngyil
kosságba, az örök kárhozatba. Jé
zus Krisztus legyőzte ott a hegyen 
a szörnyű kereszten a Sátánt. És 
aki Jézust választja legjobb barát
jának, megnyerte a harcot. Ho
gyan? Minden ember egyaránt 
bűnös Isten előtt, amely engedet
lenség által jött be a világba! A 
Szentlélek rámutat bűneinkre és 
a kereszt alatt bűneink megvallá- 
sával bocsánatot kapunk és örök 
életet hű Megváltónktól. Boldog, 
ki rátalál az igaz útra.

„Jöjj be, ó m iért á llasz  o tt k in t 
Isten  egyszülött F ia?”

Várva várlak , nyitva házam , 
Nyitva szívem ajta ja .
Jézusom , Te hű b a rá t,
Nézd szívem nek nagy ba já t: 
Fájó, k ínos seb van ra jta ,
De kezed meggyógyíthatja.” 

(139. ének)

„Eljövök és magamhoz veszlek ti
teket, hogy ahol én vagyok, Ti is ott 
legyetek. ” (Jn 14,3)

Tóth Erzsébet

Legközelebbi számunk összevont 
Karácsony-Újévi szám lesz. Megjele
nik jóval az ünnepek előtt, gazdag ta r
talommal: meditációkkal, igehirde
tésekkel, karácsonyi szépírásokkal. Az 
összevont, 12 oldalas kettős szám ára: 
50,- F t

A ZÁKEUS MÉDIA CENTRUM 
karácsonyi video ajánlata 

Kaphatók: Rajzfilmek Jézus 
életéről, bibliai történetek 

1200-1650 Ft-os árban. 
Szinkronizált bibliai filmek 
1300-2400 Ft közötti árban. 
Zenés filmek Jubái-fesztivál, 

Promise együttes, Bach: János 
passió, Händel: Messiás, Mozart: 

Requiem 1200-1500 Ft-ért. 
Tudományos filmek 1100-2400 Ft 

közötti árban.
Az Evangélium Színház darabjai. 
Érdeklődés, rendelés: ZMC 1204 

Budapest, Ady E. u. 89.
Tel.: 283-0148. Kaphatók még a 

Sajtóosztály Könyvesboltjában is: 
1085 Üllői út 24.

ÚTLEZÁRÁS ISTEN ELŐTT
Jn 10,30-42

Jézus jövetelére várni, karácsonyt 
ünnepelni csak az tud, aki átvergődte 
magát azon nehéz kérdésen, hogy ki
csoda is Jézus. Milyen az az Isten, aki 
elfogadta hajdanán az istállót földi 
szállásául. Karácsony táján különö
sen is meggondolkodtat Isten meg
lepő egyszerűsége.

Vak szemek, és érteni, hinni nem 
akaró szemek számára csak az a bi
zonyosság, hogy Jézus Mária 
előszülöttje, élettere József ácsmű
helye. A szekercéhez szokott ács
mester merész álmaiban többre vá
gyik, mint amit ember elérhet. A zsi
dók tudják, hogy Istenhez nem jut
hat el senki sem. De azt nem gondol
ják, hogy Isten maga jön el hozzánk 
Krisztusban. Pedig nem az a fontos, 
hogy mi mit mondunk Istenről, ha
nem az, hogy elfogadjuk, amit Ő ma
ga mond rólunk, magáról, megváltó 
munkájáról. Óriási értelmezésbeli 
különbség van Jézus és hallgatói kö
zött. Tfc ember létedre Istenné teszed 
magad -  vádolják. Elég skandalum, 
ha valaki innen akarja feltornászni 
magát Istenhez. Isteni erők és 
lehetőségek birtokosának mondja 
magát. Ez ellen hadakoznak, nem 
jutnak el odáig, hogy Jézus Isten lé
tére lett emberré. Ez Isten felfogha
tatlan terve volt. Kétségkívül annyira 
megüresítette magát, hogy sehol sem 
látták benne az isteni dicsőséget. 
Csak a hatalommal tett csodát az 
erővel mondott tanítások, az irga
lommal történt gyógyítások keltettek 
gyanakvást. Tálán mindenütt jobban 
megtalálnánk, mint az emberben. De 
Ő előlünk Istenségével emberi for
mában rejtőzött. Nem volt magától 
értődő, hogy Jézus Istentől jött. Úgy 
értelmezték, mintha valaki, aki közü
lünk be akar tömi Isten világába, ki
sajátítja magának Istent. Az ember 
pedig tudja saját lehetőségének a 
korlátatait. Tisztában van vele, hogy 
mennyi, és mi telik tőle.

Nem látták az onnan ide való 
mozdulását Istennek, csak Jézusnak 
az innen oda való kötődését értették 
félre.

Isten elrejti magát. Felfoghatatlan 
és kimondhatatlan, de tapasztalható, 
és ámulatba ejtő. Annyira közeli, 
hogy már-már azt gondoljuk, közön
séges, de nem megfejthető.

Dönteni magunknak kell felőle. A 
cselekedetek isteniek, de az eszköz 
egészen emberi. Isten mindig meg
lep: Távolinak érezzük, és egészen 
közel van. Nem a rendkívüliben, ha
nem az egyszerűben mutatja magát. 
De Jézus lehetőségeit a földi kötött
ségek nem kisebbítették. Ez teszi 
kétségkívül valóvá, hogy az isteni 
munkálkodik közöttünk ott, ahol az

ember olyan gonosz, érzéketlen, faj
táját pusztító, irgalmatlan. Tőle nem 
telik az a szere tat, unit Jézusban lát
tak. f |í I f

A bűneset MiM B>< már nagyon 
távol vagyunk «XkaKtól. Ezért szá
munkra felfogl^MMn, hogy Valaki 
mégis képes m e fX f t i  az Atya akara
tát. Egy szálat Isten Jézuson át 
felénk. Az Ő sori®sem az emberiét, 
sátáni kísértés, mmünk átkának sú
lya alatt a tesjf.megtöretése, az 
iszonytató halál sB i szakíthatta el az 
Atyától. Ez a szánt egység mentette 
meg a világot.

Ne féljünk szufibenézni a kérdés
sel, kicsoda JézuHBüszke fenntartá
sainkat adjuk 1 «  Kétségeinket, bi
zonytalanságain« engedjük oldód
ni. Akik az é r te i«  érvei szerint tájé
kozódnak Jézusából, azok számára 
felfoghatatlan M m  cselekvése.

Ott, ahol Kerefielo János készí
tette Jézus eljövetelét a szívekben; 
bűnbánatra, önvizsgálatra szólított 
fel; ahol önmagukba, de nem önma
gukra néztek; ott, a Jordánon túl, 
ahol sokan vették fel a megtérés 
keresztségét -  hittek. Ők sem láthat
tak többet Jézusban az embernél, de 
fogékonyságuk volt a rejtőzködő Is
ten iránt. János szavának igazát lát
ják beteljesülni Jézusban, Ó szaba
dítja meg népét bűneiből.

Isten utat épít felénk. Jézus hall
gatói felbontják ezt az utat, és annak 
köveit rá akaiják zúdítani. Adjuk 
meg magunkat Istennek. Közeledé
sét nem tarthatjuk kézben annak 
függvényében, hogy mennyit értünk 
belőle.

Amikor hálaadással emlékezünk 
első eljövetelére, reménységgel né
zünk arra, aki- most az Atya jobbján 
ül, de eljön hozzánk és értünk, hogy 
teljességre vigye szabadító munkáját. 
Sem az első, sem a második eljövete
lére nem találunk az értelmünkkel 
követhető magyarázatot. Ezt a rejt
vényt mi nem tudjuk megfejteni. De 
a hitünk érti, és elfogadja, hogy Isten 
szeretete nem hagy magunkra ben
nünket. Szentlelke csodái naponta 
emlékeztetnek bennünket Jézus ígé
retére: „Az én Atyám szüntelenül 
munkálkodik, én is munkáldodom”.

Bálintné Varsányi Vilma

IMÁDKOZZUNK!
U ram  Jézus! Taníts meg szelíd öröm 

mel m egtalálni nyom aidat m indenben, és 
m indenkiben.Töltsd meg telkemet szán
dékaid értésével, Szent valód melegével. 
H a nem értem  útaidat, akkor se engedd 
felborulni, lelkem egyensúlyát, hanem  
hinni tudjam , hogy te nagyobb vagy a  mi 
szívünknél, és m indennél, am i az em ber 
fejében, vagy érzéseiben elfér. Amen.

December 17-én vasárnap 
18 órakor

a Deák téri templomban 
J. S. BACH: KARÁCSONYI 

ORATÓRIUM 
Közreműködnek:

Pászthy Júlia, Takács Támara, 
Marosvári Péter, Berczelly István, 

TVajtler Gábor
A LUTHE RÁNIA ÉNEKKART és 

a MAGYAR SZIMFONIKUS 
ZENEKART

KAMP SALAMON vezényli.
A belépés díjtalan.

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémája december 17-én: 
Imádkozzunk minden utcai szociális 
munkásért, akik fáradságot nem ismer
ve, éjjel-nappal kutatják és felkarolják 
azokat az elesetteket, akikkel senki 
sem törődik és teljesen magatehetetle
nek.

A Keresztény-Zsidó Társaság ren
dezésében december 21-én, csütörtö
kön du. 6 órakor a Frankel Leó úti Zsi
dó Hitközségnél dr. Singer Ödön fő
rabbi előadást tart Hanuka -  a 
Makkabeusok címmel.

KARÁCSONYI VÁSÁR
Sajtóosztályunk könyvesboltiában 

(Üllői út és Szentkirályi u. sarok) kará
csonyi tárgyú könyveket és ajándéktár
gyakat ajánlunk híveinknek. Kapha
tó k  Karácsonyi mesekönyvek, Kifestő 
füzetek (kicsinyeknek). Adventi és ka
rácsonyi gyertyák Gyertyatartók oltár
ra és a karácsonyi asztalra a családba 
is. Ezenkívül képeslapok, igés jelzők és 
igés golyóstollak nagy választékban.

A z ajándékozás megkönnyítésére 
egyes kiadványainkból 50%-os vagy 
30%-os kedvezményt adunk az itt kö
zölt árakból:

50%-os engedménnyel árusított 
könyvek:

1000 éves az orosz 
kereszténység 150,-

Befogadtatok (Magyarországi 
evangélikus szeretetotthonok)

101,-
Bálintné: Tóvá lesz a délibáb 148,-
Csepp a tengerben 82,-
Dedinszky: A Biblia néprajza 123,- 
Elek: Győry Vilmos 370,-
Evangélikus templomok

(levelezőlap) 49,-
Ferenczy: Gyógyíts meg,

Istenem! 49,-
Greinen Luther Márton élete 325,- 
Grünvalszky: Énekek éneke 81,-
Gáncs: Akinek a szíve lángolt 68,-
Görög: Imakönyv 86,-
Harmati: Egészségünk és üd

vösségünk 49,-
János evangéliuma 47,-
Kapernaum 60 éves 370,-

Krisztus tanúja (Luther élete) 103,-
Kntas: Egy emberélet 65,-
Káldy: Hanem hogy Ő

szolgáljon 157,-
Lukács evangéliuma 47,-
M árk evangéliuma 47,-
Máté evangéliuma 47,-
Na'gy: Az egyház kincse 155,-
Pipen Betegágyon 110,-
Podmaniczky: Megszabadított 

élet 118,-
Ray: Jövevények és vándorok 148,- 
Rédey: A máglya nélküli város 97,- 
Rédey: Miért reszketnek 

a csillagok? 51,-
Scholz: Fények s felhők alatt 99,-
Scholz: Jó t válj! 83,-
Scholz: Jézussal egy asztalnál 82,-
Szépfalnsi: Lássátok, 

halljátok! 269,-
Terray: Izrael és az evan

gélium 102,-
Terray: Küldetésben 152,-
Vqjta: A szeretet keresztyén 

értelmezése 138,-
Vqjta: A hitből fakadó élet 172,-
Veöreös: A harmadik egyházi út 71,- 
Veöreös: A középpont felől 259,-

30%-os engedménnyel árusított 
könyvek:

Chr. Klein: Fény az ú t végén 380,- 
Ferenczy E.: Uram, taníts 

minket! 184,-
Grünvalszky: Ábrázolt 

egyháztörténelem 1120,-
Harmati: Vallásos 

költemények 264,-

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1995. december 17.

L, Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úiv.) Madocsai Miklós; du. 6. dr. Széchey 
Béla; XU., Szilágyi E. fiisör 24. de. 9. Szilas 
Attila; Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkút U., Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer ül., Víziorgo
na u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy Ül., 
Mátyás kir. u. 31. de. 10.; Óbuda IQ., 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.) Gerőfi Gyuláné; de. 
11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. (karácsonyi 
oratórium) Gerőfi Gyuláné; VII., Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
Muntag Andomé; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony 
S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vgjda P- 
u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya X., 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny lám ás; du. 4. 
Gyermekek szeretetvendégsége; X., Kerepesi 
út 69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld XI-, 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; 
de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 3. (könyör
gés) Ferenczy E.-Szeverényi J.; du. 6. Szeveré
nyi János; XI„ Németvölgyi út 138. de. 9. Sze
verényi János; Budahegyvidék XII., Ihrcsay V. 
u. 11. de. 9. (úrv.) Thkács József; de. 11. (úrv.) 
Takács József; du. fél 7. Kőszeghy lám ás; XIII., 
Kassák Lgjos u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György, 
X m , Frangepán u. 43. de. 8. IQ. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. 
SzaboLajos; du. 4. Gyermekek szeretetvendég
sége; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Szabó 
Lajos; Pestújhely XV, Templom tér. de. 10. Bí
zik László; Rákospalota XV, Juhos u. 28. Kis- 
templom de. 10. Bízik László; Rákosszentmi
hály XVI., Hősök tere. de 10. dr. Kamer Ágos
ton; Cinkota XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld XVI., Prodám u. 
24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy XVII., 
Tessedik tér. de. 9. Kósa László; Rákoscsaba 
XVII., Péceli út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rá
koskeresztúr XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
Kósa László; Rákosliget XVII., Gázon Gyula u. 
de. 11. Fűké Szabolcs; Pestszentlőrinc XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- 
szentimre XVIII., Rákóczi út 83. ref. templom 
de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest 
XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsu; Kis
pest Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsu; Pest- 
szenterzsébet XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri 
János Sámuel; Csepel XXI., Deák tér. de. fél 11. 
Lehoczky Endre; Budafok XXIL, Játék u. 16. 
de. 11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) 
de. 9. Solymár Gábor.

ADVENT 3. VASÁRNAPJÁN a litur
gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Jel 3,7-8 10-13; az ige
hirdetés alapigéje: Jn  10,30-42.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a Kossuth 
adó hullámhosszán december 25-én 
Karácsony ünnepének I. napján de. 
11.05 órakor a  Budapest Bécsikapu té
ri templomból. Igét hirdet: D. Szebik 
Imre püspök.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán december 18-án, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 

december 16. szombat: Lélektől léle
kig + rejtvény

december 17. vasárnap: Adventi áhí
ta t -  Blázy Árpád

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

K

Egyetemi, főiskolai kollégiumunkba 
(Xni, Vizafogó u. 2-4.) gondnok-házaspár 
jelentkezését várjuk. Szolgálati lakást biz
tosítunk. Jelentkezés írásban: Gaál Jánosné 
igazgatónál MEE Budapesti Kollégiumai 
1077 Budapest, Rózsák tere 1.

Kecskeméten, az „őszikék Otthonház" 12 
idős ember részére biztosít békés, nyugal
mas, gondtalan életet. Lakrészek még leköt
hetők dr. Borszék Lajos 6000 Kecskemét, 
Kard u. 9. címen.

J  A jövő évre már most fel- 
i l  veszünk megrendelést

a legkorszerűbb rádió- 
irányítású

TORONYÓRÁKRA -  
T 0 R E L  még az idei árakon.

CT Kovács Jenő 
órásmester

Székesfehérvár, Kossuth utca 6. 
Tel./Fax.: 22/312235 

cégünk a PERROT Tbronyóragyár 
képviselete.
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J ___ HETILAP

K arácsony evangélium a tö ltse  b e  
O lvasóink sz ívé t é s  adjon  b o ld o g sá g o t

é s  b é k é s  ú jesztendőt!
Szerkesztőség

ÁRA: 5 0  FT

HIRDETEK NEKTEK NAGY OROMÉT, AMELY AZ EGESZ NÉP ÖRÖME LESZ
Lk 2,10

Mária
M iért pont 8, egy kis vidéki leány? Még a  ne

ve is negatív csengésű: M ária, M iijám , keserű
ség. N ázáret is jelentéktelen település. „Szár
mazhat-e valami jó  Názáretből?” -  kérdezi Ná- 
tánael (Jn  1,46). Távol a vallási központtól, 
kultusztól, csillogástól. Tálán éppen mosoga
to tt vagy kecskét fejt. Ez ám  a  „karácsonyi 
meglepetés” ! M aga az IGE, aki kezdettől volt 
és aki á lta l m inden terem tetett, így lép be a  mi 
világunkba. Nincs mennydörgés, villámlás, 
füst, „csak” hétköznap, egyszerűség, természe
tesség.

Isteni dram aturgia.
M ária élete és gyönyörű énekének tarta lm a 

kizár m inden M ária-kultuszt. Hiszen ő az Ú r 
szolgálóleánya és nem a „társm egváltója”.

Szereljük és tiszteljük kedves, egyszerű 
alakját, de minket  nem  az 8  személye, hanem  
a  meglepetések Istene ind ít áh íta tra , im ádat
ra . Isten  nem azért választotta ki M áriá t erre 
a rendkívüli feladatra, m ert 8  úgymond méltó 
volt vagy mentes volt az eredendő bűn átkától. 
Nem, sőt azért, m ert a  legjelentéktelenebb esz
közt ak arta  kiválasztani a  megtestesüléshez, 
inkarnációhoz. Jó , ha meggondoljuk, hogy 
Jézus nemzetiségi táb láján  olyan szereplők is 
vannak, m int Támár, Ruth, a  m oábita vagy 
Betsabé. Tehát Jézus „családja” nem rosszabb 
és nem  jobb a  mienknél.

M áriá t azért választotta ki az Isten, hogy ne 
m ondhassa senki ezen a  földön, hogy őreá nem 
tekint az Isten. Hogy ő  túlságosan is „távoli”, 
jelentéktelen. A „kegyelembe fogadottságnak” 
nincs előfeltétele. Az m ár m egtörtént akkor, 
am ikor m egszülettünk és Isten  rán k  tette 
szeretetének pecsétjét a keresztségben. M I 
MINDNYÁJAN KEGYELEMBE FOGADOT
TAK VAGYUNK! Hiszen „felkarolta szolgáját, 
Izraelt, mert megemlékezett IRGALMÁRÓL’ (Lk 
1,54).

M ária és a mi „boldogságunk” csak azon 
múlik m ost már, hogy m it felelünk, hogyan 
reagálunk. Ki tucjjuk-e m ondani szívből: 
„történjék velem a te beszéded szerint!” (Lk 
1,38) M ária élete a rra  példa, hogy bennünk is 
megfoganhat és megszülethet a  Megváltó. 
„Ami testtől született, test az, és am i Lélektől 
született, lélek a z” (Jn  3,6).

M eijük-e vállalni, hogy velünk is az Ő be
széde szerint, m egtörténhet az, hogy: a 
„Szentlélek száll reád és a Magasságos ereje 
árnyéhoz be téged”. E lőször ta lán  rejtetten , 
szemmel nem  lá tha tó  módon, de elindul az 
em ber fejlődése, azu tán  felnő, „é re tt férfivá”, 
ty  Ádámmá, hogy végül olyanok legyünk, 
m in t Ő (U n  3,2).

Ez Isten  karácsonyi meglepetése, qjándéka.
Fogadd szeretettel és örömmel!

Szeverényi János

KARÁCSONYI TALÁLKOZÁSOK
A z esztendő végén sokasodó ünnepek alkalmat ad

nak a távolabb élő családtagoknak is az egymással való 
találkozásra. Miért ne örülhetnénk egymásnak, s miért 
ne oszthatnánk meg bút, bajt, de örömöt s elért eredmé
nyeket is.

Olyan világban élünk, ahol szinte mindnyájan újra 
kezdjük az életet. Más külső keretek biztosítják az életle
hetőséget, a munkakörülmények alapvetően változtak 
meg. Melyikünknek ne lenne szüksége eligazító tanácsra 
vagy éppen nyugtató szóra?

A z első karácsony páratlan eseményét is mennyei 
Gazdánk találkozások sorozatában készítette elő. Ha 
kiválasztottjai nem beszélték volna meg m i is vár reá
juk, m it gondol velük az Isten, maguk is elbizonytala
nodtak volna. De a társ jelenléte, biztató tekintete, az is
teni küldött néhány gondolata s találó szava átsegítette 
őket a kezdeti nyugtalanságon.

Vegyük sorjába az evangéliumi szereplőket, akik az el
ső karácsony fontos alakjai, történetiségükben egyszer 
kapott küldetést teljesítenek.

M ária és Erzsébet

Az első találkozás kettőjük között jön létre azt kö
vetően, hogy Máriának Isten követe jelzi, gyermeke 
születik, aki Nagy lesz és a Magasságos Fiának mond
ják majd. Mária pedig válaszában vállalja a különle
ges küldetést bizalommal Isten iránt, engedelmes 
szívvel legbelül: az Ú r szolgáló leánya vagyok, történ
jék minden úgy, ahogy 0  akarja. A németországi 
-Oberrheinbén egy különös Mária szőnyeget őriznek á 
15. századból. A két kiválasztott -  Mária és Erzsébet 
találkozását örökíti meg a művész. Két sajátosságot 
mutat az alkotás. Az egyik az, hogy mindkét női alak 
szíve fölé egy-egy gyermeket szőtt az ismeretlen kéz a 
szőnyegbe. Keresztelő keze imára kulcsolt, Jézusé fel
felé mutat. Mária és Erzsébet pedig egyaránt -  s ez a 
kép másik jellemzője -  tágra nyűt tekintettel néznek 
egymásra s maguk elé, egyszerre.

Ahol Isten cselekszik, ott kinyílik a szem. Többet 
lát, mint az érzékelhető világ. Észreveszi a láthatat
lant, „ha a köszöntési szándékkal érkező Mária kö
szöntött lesz a még meg nem született gyermektől és 
annak édesanyja áldásától, akkor megmutatkozik, hol 
van a hangsúly, természetesen nem Márián, hanem a
vele páratlan módon cselekvő Istenen. (E. Schweizer)

S közben a két női alak megöleli egymást, mint jó 
rokonok, ha találkoznak. Vajon, ha minket szólít meg 
Isten napjainkban követei által, van-e bennünk kész
ség és bizalom, engedelmesség és hit, hogy legyen éle
tünkben minden az Ő szándéka s igéje szerint? -  Aki 
az Ő igéje szerint rendezi be életét, szüntelen álmél- 
kodhat nagyságán.

M ária  és József

Fiatalok és szerelmesek. Készek egymást vállalni 
életre szólóan. Megfontoltak és tudják, életkörülmé
nyeik nem könnyűek. Bíznak az egymáshoz tartozás 
örömében, együtt vállalják sorsukat. Mária „meg
esett” állapota mégsem egyszerű Józsefnek. Isten kö
vete azonban őt is felkészíti a különös helyzetre és a 
sajátos sorsvállalásra. Ami Máriával történt. Istentől 
való. Nincs miért töprengeni, csak vállalni lehet a 
Szent Lélek munkáját.

Reményik Sándor: József, az ács Istennel beszél cí
mű versében költői szépséggel írja le a Megváltó ap
jának belső vívódását, őszinte gyötrelmét.

„M agasságos,
Tfe tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény váltam ra tettél.
Apja volnék, -  és még sem vagyok.
Ez a gyerm ek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csiBagok.
Anyja szemei s a Tte szemeid,
Istenem  a Te szemeid azok.”

Akivel Isten egyszer szóba áll, annak kezét el nem 
engedi. Az ember lelke sem tud megnyugodni, csak 
ha Tferemtője mellett marad. Küzd belül, s gyötrődik. 
Harcol Istennel, de Vele s Érte, hogy e szent tusako
dásban el ne veszítse végső támaszát és a sokszor 
megtapasztalt bizalmat.

M ária és az angyalok

Isten követeinek, e különleges lényeknek fontos 
feladatuk van Isten terve megvalósításában. Már a 
kezdetnél így szólítja meg Gábriel Máriát:

is hallgatják a szemtanú hitelességével megszólaló tu
dósításukat. Mária pedig gondosan őrzi a hallottakat, 
próbálja összerakni a mozaikokat, hogy egységbe lás
sa a képet, amit a mennyei Gazda rajzol szívében. 
Nem akar elveszni a részletekben, együtt akaija szem
lélni, amit Isten tervez elesett világával.

Milyen könnyen elveszünk a részletekben. Kicsi
nyességünk nem engedi, hogy átnézzünk saját életünk 
szűk kerítésén. Csak a saját terveink foglalkoztatnak, 
csak a magunk ötletei éltetnek. Földhöz s röghöz kö
tött gondolataink rabul ejtenek, anélkül, hogy lát
nánk, amit a pásztorok felfedeztek: a gyermekben a 
Legnagyobbat, a világ Megváltóját.

Őriz a művészettörténet egy különös képet. A ka
rácsonyi gyermek két glóriával körülövezve, virágok 
tarka szépségének biztató társaságában fekvő keresz
ten pihen. Az alkotóról semmit sem tudunk, de a fest
mény prédikál. Aki megszületett értünk, annak a ha
lált is kell vállalnia. A karácsonyi jászolbölcsőből 
ácsolják a nagypénteki keresztet. így jut teljességre 
Isten megváltó tette.

Mária és a bölcsek

Nagyon hiányoznának a tudományt nagyra tartó vi
lágunkban a tudósok reprezentánsai, ha nem olvas
hatnánk róluk az evangéliumban.

Hosszú évtizedekig uralta a közgondolkodást az a 
tévhit, hogy tudósnak el kell felejtenie mi történik a 
tudomány világában, ha hinni akar és a hívőnek le 
kell mondani gondolkodása tudományos irányultsá
gáról, mivel e kettő -  hit és tudás -  kizárják egymást. 
Oratórium és laboratórium, Isten imádatának gondo
lata és a tudományos világ gondolkodása összeegyez
tethetetlen. Pedig milyen egyszerűen mondhatjuk: a 
hívő tudhat és a tudós hihet. A napkeleti bölcsek fel
mérték értelmükkel és elhitték szívükkel, itt világra 
szóló történelmi esemény zajlott. Imádatuk és hódo
latuk pedig felülmúlja csodálkozásukat, a rendkívüli 
fény értelmüket is megvilágítja.

Érdekes utalnunk arra, hogy a karácsonyt megjele
nítő festményeken is ritkábban találkozunk a csilla
gász bölcsek alakjával, mint az egyszerű pásztorok áb
rázolásával. A  tudósok hódolata s a tudományok kirá
lyainak imádata ritkábban ihlette meg az ecset művé
szeit. Pedig tettük példaértékű, alakjuk modell lehet a 
modem világ tudósai körében.

Keresztényekként karácsonykor megvalljuk hitün
ket: egyedül Őt illeti a hódolat és imádat.

Ravennában egy Kr. u. 500 körül épült templom 
középső hajójában a három király hódolásának moza
ik díszítése vonzza a látogatókat. Ábrázolásuk sietős 
alakokat mutat be, mintha attól félnének, hogy elkés
nek kincseikkel.

M úlik életünk szűkre szabott ideje, sürget ez a kará
csony is, hogy Jézushoz odaérjünk.

Karácsonyi találkozások - s  a központban Mária, az 
édesanya. Földi szem úgy látja, milyen döntő szerepe 
van az események alakulásában. Pedig a történést nem 
ő, hanem Isten irányítja. A  középpontban pedig a Gyer
mek. t

Találkozások az ünnepek alatt sokféleképpen zajlanak 
majd. Megannyi napjainkban időszerű téma előkerül. 
Megoldhatatlannak tűnő és biztatóan reményt keltő kér
dések. Ne feledjük, nincsenek véletlen találkozások Raj
tuk keresztül Isten keres és 0  akar megtalálni minket.

' D. Szebik Im re

MEGALLAPODAS
a Magyarországi Evangélikus Egyház 

és a Bajor Evangélikus Egyház 
testvéregyházi szerződése érvényének meghosszabbításáról

A M agyarországi Evangélikus Egyház és a Bajor Evangélikus Egyház testvéregyházi kapcsolatáról 
szóló 1992. november 23-i megállapodás érvényessége további öt évre meghosszabbításra kerül.

Az ötödik év kezdetén a testvéregyházak megbízottjai felülvizsgálják a  megállapodást, és a szükséges 
módosításokra, ill. kiegészítésekre javaslato t tesznek  
Regensburg, 1995. november 28.

D. dr. H arm ati Béla 
püspök-elnök

M agyarországi Evangélikus Egyház

H erm ann von Loewenich 
tartom ányi püspök 

Bajorországi Evangélikus Egyház

A TARTALOMBÓL
BETLEHEMI HANGULATOK

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 
EVANGÉLIKUS HAGYOMÁNYAI

KARÁCSONY -  UJEV -  VÍZKERESZT KARÁCSONYI FENYŐK

KARÁCSONY?! AZ EVANGELIUM SZÍNHÁZ JUBILEUMA AZ ÁRVÍZI KEHELY NEMET-SZL0VAK OLDAL

I

Üdvözlégy, te,kegyelembe fogadott (nem kegyelem
mel teljes), az Úr van veled. Aztán Józsefet is az isteni 
követ győzi meg házasságkötési szándékának helyes
ségéről: ne félj magadhoz venni Máriát.

A betlehemi mezőn angyal szólítja meg az éjszaká
ban szundikáló pásztorokat. Örvendetes esemény tör
tént a Dávid városában. Megtartó született. Megnyí
lik a láthatatlan világ kapuja, szózat hallatszik Isten 
honából: Dicsőség a magasságban Istennek, a földön 
békesség és az emberekhez jó  akarat.

Lukácsnak, a művelt orvosnak a leírása rendkívüli 
fényességet és szépen zengő énekkari szózat felcsen- 
dülését sejteti. Mária ugyan a városszéli barlangistál
ló jászölbölcsöjében szemléli kicsi gyermekének élete 
csodáját, vílágrajöttét, de alig tudom elképzelni, hogy 
az égbolt fényei ne hatoltak volna be a barlang szűk
re szabott ajtaján, és az éjszaka csendjében ne hallat
szott volna be hozzá az angyali kórus szépséges szóza
ta.

Máriát boldognak mondja minden nemzedék, mert 
Isten követei vették körül, vezérelték, s ő nem ellen
kezett.

A  követek, az angyali szózat megzendítői, emberi 
szó formájában vagy mennyei muzsika szépséges dal
lamai által. Hallgatunk-e rajuk, értjük-e, amit monda
nak?

Aki Istennek ad dicsőséget, annak békességet kell 
terjesztenie a földön. Csak jó akarattal lehet ember
társai iránt, mert hozzá is a jóakaratú Isten hajolt egé
szen közel. Ezért az angyau szózat életprogram a la
kott föld keresztényei számára. Közös a küldetésük, 
együttes a felelősségük azért, hogy Isten dicsősége el 
ne homályosuljon, hanem növekedjék az emben szí
vekben és a teremtett világban. Békesség legyen né
pek s nemzetek között különbözőségeik megtartása 
mellett, s a gonoszság erői háttérbe szoruljanak és 
diadalmaskodjék a jóakaratú emberek tetteiben Isten 
örök szándéka.

Nem véletlen hát, hogy karácsonyi zene nincs az Is
tennek mondott glória nélkül, miként igazi ünnep 
nincs az Őt dicsőítő énekmondás nélkül. Szóljanak 
otthonainkban és templomainkban a szívből jövő gló
riák... Méltán mondja Luther: „Minél jobban hiszel 
egy dologban (a karácsony csodájában), annál inkább 
csodálkozol és még inkább örvendezel ”

M ária és a pásztorok

Egyszerűségükben s őszinteségükben példák a Jé
zustKörülállók nagy családjában. Amulő szemekkel 
néznek a most születettre és elgondolkozva szólnak a 
rendkívüli éjszakán átélt isteni eseményekről. Mások



Evangélikus É let 1995. december 24,

| f ts  GYERMEKEKNEK A  f i a t a l o k n a k

BODAS JANOS:

Nem akadt hely
Nép a nép bétán nyüzsgött Betlehemben 
s hogy jö tt, akit évezrek óta vártak,
-  mily szégyen ez! -  a vaksággal vert ember 
nem adott helyet az Isten Fiának!

ím  legelőször barmok szeme tágul 
ám ulattal az égi jövevényre 
s egy vén istálló korhadt jászolából 
tündöklik a szeretet tiszta fénye.

Nem volt hely! S ma sincs. Szívünk tele van, 
száz indulat zsibongó népe talaja, 
s Krisztus bolyong, az Isten hontalan...

Feléd vezet ma szent karácsony napja, 
szennyes szívem szállásnak felajánlom, 
foglald el Jézus, légy uram , királyom!

KARL HEINRICH WAGGERL:

Amikor a Gyermek 
elmosolyodott

Amikor József Máriával Názáretből Betlehembe 
utazott, hogy ott vegyék őket számba, mivel Dávid le
származottai voltak -  nos abban az időben titokban 
még egyszer eljött a mennyekből Gábriel arkangyal, 
hogy utána nézzen, minden rendben van-e az istálló
ban. Még egy arkangyalnak is nehéz volt felfogni, 
hogy mért éppen egy istállóban kellett az Úrnak a vi
lágra jönnie, és hogy mért éppen egy jászol lett a böl
csője. Gábriel legalább a szeleknek akarta megtiltani, 
hogy befújjanák a repedéseken, no meg a felhőknek, 
nehogy szétfolyva a meghatódottságtól, könnyeikkel 
eláztassák a gyermeket. A mécses fényét is igyekezett 
csökkenteni, hogy szerényebben világítson, s ne le
gyen olyan vakító, mint a betlehemi csillag.

Az angyal eltávolított minden apróbb állatot is az is
tállóból, a hangyákat és pókokat, valamint az egereket, 
hisz elképzelnie is szörnyű volt, mi lenne, ha Máriát 
egy egér megijesztené. Csak a szamár és az ökrök ma
radhattak. A szamár azért, mert később szükség lesz rá 
az Egyiptomba való meneküléshez, az ökrök meg 
azért, mert olyan hatalmasok és lusták voltak, hogy 
nem lehetett őket elmozdítani a helyükről. Végül Gáb
riel még egy szakasz angyalt elhelyezett az istálló 
tetőgerendáin. Ezeknek az volt a feladatuk, hogy 
csendben figyeljenek, és rögvest jelentsék, ha valami 
veszély fenyegetné a gyermeket. Még egyszer körbepil
lantott, majd hatalmas szárnyait meglendítve, távozott.

Jól van. De nem egészen, mert a bölcsőben a szal
ma alatt ott szundikált még egy bolha. Ez az apró te
remtés elkerülte az arkangyal figyelmét, de hát hol is 
találkozhatott volna valaha is bolhákkal!

Mikor tehát megtörtént a csoda, és a gyermek már 
ott feküdt a szalmán, szeretetre méltón és megejtően 
szegényen, nem bírták tovább az angyalok az ücsör- 
gést, és a lelkesedéstől felindulva, körberepdesték a 
jászlat, mint egy galambraj. Egyesek balzsamos illat
tal fátyolozták be az újszülöttet, mások megigazítot
tak egy-egy szalmaszálat, nehogy nyomja a kis testet. 
Erre a forgatagra aztán felriadt a bolha is. Egyből pá
nikba esett, mert azt hitte, hogy már megint őrá va
dásznak. Minden ügyességét összeszedve, menekült 
fel alá a jászolban, mígnem végül a gyermek fülecské- 
jében kötött ki. „Bocsáss meg” lihegte a kifulladt bol
ha, „de nem tehettem másként, különben megöltek 
volna, ha elkapnak. Azonnal eltűnök, csak tudjam, 
hogy hogyan!” Jól körülnézett, és már kész is volt a 
terve. „Figyelj csak”, mondta, „ha összeszedem min
den erőmet, és ha te is csendben maradsz, akkor tán 
elérném József fejebúbját, onnan az ablakpárkányt, 
onnan meg az ajtót...”

„Ugorj csak!” mondta a kis Jézus észrevétlenül, 
„csendben leszek!” És a bolha ugrott. De elkerülhe
tetlen volt, hogy egy kicsit meg ne csiklandozza a 
gyermeket, amikor lendületet vett, és a lábait a hasa 
alá húzta. Ebben a pillanatban Mária felrázta álmá
ból hitvesét. „Jaj, nézd csak!” szólt lelkendezve, „már 
el is mosolyodott!”

ANNELIESE PROBST:

Áldott este volt
A  kalauznő csodálkozva figyelte, hogyan utazik egyet

len utasa szenteste végállomástól végállomásig. Csodál
kozott, mert nem értette, hogy lehet, hogy valaki az egész 
estét önként a villamoson töltse. Neki személy szerint kín 
volt ezen az estén a szolgálat. Mindig elkapta a tekintetét, 
ha véletlenül észrevett egy útszéli karácsonyfát, égő gyer
tyákkal és színes üveggömbökkel Két gyermekére gondolt 
ilyenkor, akik egyedül vannak otthon, tán lefeküdtek már 
és alszanak is. Remélhetőleg alszanak! Három órája, 
amikor elköszöntek, Lore sírt. „Ha ma nem jön hozzánk 
a kis Jézus, holnap már nem is lesz olyan igazi ” Nem, 
másnap este már tényleg nem olyan igazi Ezért jobb is 
volt nem megnézni a karácsonyfákat, inkább az idős asz- 
szonyt figyelte, aki szintén nem tűnt valami boldognak.

Előregömyedve ült, kezeit az ölébe téve, így bámulta a 
padlót, mintha csak egy elsüllyedt világ után meredt vol
na. Egyszeresük észrevette a kalauznő, hogy az utas a 
szemét törölgeti Aztán megint sokáig mozdulatlan ma
radt, beletörődve sorsába, hogy ma este sem meleg sem 
öröm nem jutott neki. A  kalauznő később már nem is 
tudta, honnan vette a bátorságot, amikor megszólította 
az asszonyt, és megkínálta a süteményből, amit otthon 
Ingrid csomagolt neki. „Hogy legyen m it rágcsálnod, ha 
szomorkodsz, Mamikám ”, mondta Ingrid. Most az ide
gen asszony rágcsálta a mézes puszedlit, és az a remény
telen hangulat mintha elillant volna a kocsiból. 
________ :__  ________________

„Tudja”, kezdte az asszony, „volt két fiam, és egy fér
jem, egy nagyon jó férjem, de ő  már régen meghalt. A z 
egyik fiam még él, Amerikában, a másik elesett a hábo
rúban. Hozzászoktam már a magányhoz. Egyébként jó l 
bírom, csak szenteste nem tudok otthon maradni. M int
ha minden sarokból emlékek, vágyak, gondolatok lesel
kednének -  el kell, hogy meneküljek előlük, különben 
kikészítenek Ha legalább gondoskodhatnék valakiről. 
De így úgy érzem, semmi hasznom -  borzasztó. ”

„Nekem két lányom van, akik szomorkodnak, mert 
ma dolgoznom kell", mondta a kalauznő. „De dolgoz
nom kell, mert a férjem két éve balesetben meghalt. 
Pénzt kell keresnem. De holnap és holnapután szabad 
vagyok egészen estig. Holnap gyújtunk gyertyákat. A z 
ennivalót már előre elkészítettem, alig kell valamit csi
nálni, lesz időm a lányokra. Tudja, nem könnyű min
dent jó l csinálni, jó  anyának lenni, és a munkát is ren
desen végezni Ha lenne valaki aki otthon néha a lá
nyokra nézne, sokkal nyugodtabb lennék” Egymást 
nézték Mindkettőjükben gondolatok ébredtek olyanok 
mint még soha. Üres szavakkal nem akarták megtömi a 
csendet, így hallgatag utaztak végállomástól végállomá
sig de hallgatásuk már nem volt keserű Egy olyan érzés 
lett úrrá rajtuk amely minden bizonytalant feledtetve, 
éltette a vágyat: valaldnek segíteni és ezáltal megelége
detté lenni Sőt, talán boldoggá is. Végül miután a villa
mos az utolsó fordulójához ért, megszólalt a kalauznő: 
„Jó lenne, ha holnap nálunk ebédelne. Örülnének a gye
rekek Egyszer egy nagymamát is kapnának karácsony
ra. ” Közben arra gondolt: jó  lenne, fut maradna a nagy
mama, és ő nyugodtan járhatna a munkába...

A z idős asszony mosolyogva fogadta el a meghívást. 
Közben arra gondolt: talán megajándékoz az élet két 
unokával. Akkor már nem tűnne olyan értelmetlennek 
ez az egész.

Úgy váltak el mintha öröktől fogva ismerték volna 
egymást.

Boldogan várták a holnapot.

JÁTÉKTÁR
Előkészület: Néhány rajzlapra bárányt, néhányra 

pedig csillagot rajzolunk. Az előbbi a pásztorok, az 
utóbbi pedig a napkeleti bölcsek jelképe. A játék 
résztvevői nagy kört alkotva, körbeállják a játékteret. 
Két önként jelentkező húz az elkészített rajzok közül, 
úgy, hogy a másik ne láthassa meg a rajzát.

Az így kiválasztott rajzlapot gombostűvel a két já
tékos hátára erősítjük, miközben ők egymással szem
be állnak.

A játékvezető „rajt” jelzésére mindkettő megpró
bálja megpillantani az ellenfele által viselt jelet, de 
eközben nem érinthetik egymást. Az győz, aki meg 
tudja mondani, hogy társa pásztor-e vagy bölcs. Ifer- 
mészetesen csak egy lehetőség van a tippelésre, aki 
elsőre rosszat mond, az veszít. A győztes új „kihívó
val” és újra húzott jellel folytathatja a játékot.

A gyermekrovat
m inden olvasójának áldott K arácsonyt, 

és békés, boldog Ú jesztendőt kíván  
a rovat készítői stábja!

Humorzsák
A z idős lelkipásztor karácsonykor a szentesti prédiká

cióját Ézsaiás jövendölésével kezdte:
-  Gyermek született nekünk fiú  adatott nekünk! -  

majd egy kis hatásszünetet tartott. A  nagy csendben va
lakifelkiáltott:

-  Gratulálunk tisztelendő úr!
*

M it kíván egy lelkipásztor újévkor?
-  Egy teherautót kívánok magamnak hogy vasárnap 

a „nehéz gyerekeket” templomba hozhassam.
-  Egy harangot, amely vasárnap reggel a sokáig alvók 

lelkiismeretébe harangoz.
-  Száz, vagy még annál is több méter ragasztószalagoi 

a templomban fecsegők a munka közben káromkodók és 
a vendéglőkben csúnyán beszélők száját beragasztani

-  Egy nagy szállítmány szemüvegei rövidlátó szülők 
számára, hogy gyermekeik hibáit is észrevegyék

-  Egy hűtőszekrényt forrófejűek részére.
-  A  szeretet és segítőkészség tengerét az egész egyház- 

község számára.
-  Magamnak pedig egy tükröt, hogy a saját hibáimat 

és hiányosságaimat is jobban meglássam.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.

A

Karácsonyi töprengések
Amikor kinőjük gyermekkori ci

pőinket, egyúttal búcsút mondunk 
gyermekkorunk álomvilágának is. A 
karácsony varázsa is megkopik szá
munkra, akármilyen szomorú is ez. 
Ám az ajándék várásának izgalma 
helyébe a leleményes ajándékozás 
igazi öröme léphet. A megajándéko
zott legtitkosabb vágyait „telibe talá
ló” ajándék pedig kölcsönösen átme
legítheti a kihűlő szíveket, kapcsola
tokat. így az ünnep újra visszanyer
heti varázsát.

A már súlyosabb karácsonyi veszte
ségeink közé kell elkönyvelnünk a 
sokszor hallott karácsonyi történetek 
megfakulását, esetleg száműzését a 
mesék birodalmába. A felnőtté váló 
és egyre inkább a való vüág felé for
duló értelem hamar letörli a Jézus 
születését övező csodás események 

. hamvát, kioltja annak a csodálatos éj
szakának csillogását. Nem a kegyele- 
tes költészet vüágába tartozik-e mind
ez? „Szép rege” -  ahogyan Ady End
re mondja Karácsony című versében 
-, amely ha „igaz hitté válna, igazi 
boldogság szállna a világra”. De vál- 
hat-e igaz hitté, ha nem tudom, meny
nyi bennük a történeti igazság?

Meg kell vallanom, hogy nincs 
könnyű helyzetben az Újszövetség 
kutatója, ha ez elé a kérdés elé állít
ják. Az először megírt evangélium, a 
Márké, hallgat Jézus születésének 
eseményeiről. Az evangélium öröm
hírét enélkül is el tudja mondani. 
Csak a két későbbi evangélista: Máté 
és Lukács számol be róluk, és ők sem 
egyformán. (Máté ugyanis Jézus 
mellett József szerepét hangsúlyoz
za, Lukács pedig Máriáét). Ez a sor
rend a Jézusról szóló elbeszélés ki

alakulásának menetét is tükrözi. Az 
első keresztyének először azt tartot
ták fontosnak elmondani a világnak, 
hogy mit tett értünk Jézus, és. csak ké
sőbb kezdtek Jézus születésének cso
dás körülményeiről beszélni. Mint 
ahogy a karácsony is utoljára, a III. 
században került a nagy keresztyén 
ünnepek sorába. Be kell tehát lát
nunk, hogy nem azért szólunk Jézus
ról mert már a születésénél csodás 
jelek hívták fel reá az emberek fi
gyelmét, hanem fordítva: azért él 
bennünk az érdeklődés születésének 
körülményei iránt, mert rendkívüli 
ami történt vele és általa. Ugyanezt fi
gyelhetjük meg a történelem más 
nagy alakjainak esetében is. Sueto
nius római történetíró is azért említi 
meg a csodás jeleket Augustus csá
szár születésének idejéből, mert ké
sőbb nagy uralkodónak bizonyult. 
Ihlán a karácsonyi történetek is ke
vesebbet veszítenének vonzerejük
ből, ha nem feledkeznénk meg arról, 
hogy ki lett a „betlehemi Kisdedből”.

De hátha éppen itt van a bökkenő! 
Hátha most érkeztünk karácsonyi ké
telyeink tulajdonképpeni forrásához: 
Rászolgált-e Jézus arra, hogy születésé
nek ilyen nagy jelentőséget tulajdonít
sunk, sőt még az időszámításunkat is 
ehhez igazítsuk? Nem tagadhatjuk, 
hogy Jézus mély és kitörölhetetlen 
nyomot hagyott az emberiség törté
nelmében és jelentősen formálta az 
emberiség arculatát. De nem va
gyunk-e türelmetlenek és kirekesztők, 
ha őt mindenki fölé emeljük, más szel
lemóriások rovására? Nem kellene-e 
őt is jó pluralista módon figyelembe 
vennünk, de ugyanakkor másokat is 
meghallgatnunk? Hiszen olyanok va

gyunk mint azok a vakok, akik a diva
tos tanmese szerint megtapogatják az 
elefántot, egyik a fülét, másik az or
mányát, a harmadik a lábát és így to
vább, és mindegyik azt hiszi, hogy az 
elefánt olyan, amüyennek ő érzékeli. 
Ném volna-e jobb, ha összegeznék ta
pasztalataikat, ahelyett, hogy egymás
sal vitatkoznának? Igaz, Jézustól sok 
mindent megtudhatunk Istenről és 
önmagunkról, de azért másnak is le
het igaza.

Megejtő érvelés, de teljesen elhi
bázott. Helyes volna, ha Isten tárgy 
volna és nem a legszemélyesebb létező. 
Még az ember is megfejthetetlen ti
tok, még ha ezrek és ezrek próbálnak 
is véleményt alkotni róla, mert sze
mélyiség. Mindaddig elzárt világ, 
amíg meg nem nyüatkozik. Mellébe
szél az is, aki Istenről beszél, ha nem 
hallja meg azt, amit Isten mond ma
gáról és a velünk való szándékáról. Jé
zus azzal az igénnyel lépett fel, hogy 
ő Isten küldötte, az Ő nevében szór 
és cselekszik. Amit Jézus képviselt 
tehát, az nem egy vélemény a többi 
között, az isteneszme egy darabja, 
hanem az élő Isten valósága. Csak 
így születhet a személyes Isten és a 
mi személyünk között élő kapcsolat. 
Csak így lehet Isten a mi Atyánk, mi 
pedig az ő gyermekei. Ezért van az, 
hogy az evangéliumok tanúsága sze
rint Jézus hallgatói nem csak azt 
mérlegelik, amit mond, hanem azt is 
firtatják, hogy ki az, aki mondja: Mi
lyen viszonyban van Istennel? Ez az 
igazi kérdés a karácsonyi gyermek 
személyét illetően is. A helyes vála
szért ezen a hangulatos ünnepen is 
vállalnunk kell a hit harcát.

Dr. Cserháti Sándor

K Ö R K ÉR D ÉS

Ä kérdés: Mit kívánsz az embereknek Karácsonyra?
Megkérdeztünk néhány fiatalt (14 és 24 év között), hogy mi

lyen változások kellenének a világban, mit kaphatna a világ 
Karácsonyra. Válaszoltak, és szinte egy imádság lett belőle...

*

-  Sok időt. Ha az ember már itt a földön örökké élne, 
értelmét vesztené például az önzés. (K. Gál)

-  Kívánom, hogyha felnőttek, akkor se felejtsék el, 
hogy mi a szép. (M. János)

-  Azt, hogy tudjanak ünnepelni, hogy az ünnep igazán, 
és személyesen ünnep lehessen. (S. Péter)

-  Leginkább türelmesebb lelkületet kívánok. (B. Já
nos)

-  Azt, hogy a materiálison túl észrevegyék a spirituális 
értékeket. (K. Csaba)

-  Úgy érzem, azok az egyetemes kívánságok, amik az 
emberek összességének szólnak -  közhelyekké lettek. 
Ettől függetlenül-én borzasztó fontosnak tartom őket. 
Úgymint: béke és a békesség, a tolerancia, egymásra és a 
másikra való odafigyelés, a másik érdekeinek a szem 
előtt tartása. No és a speciálisan karácsonyi kívánság: az 
ÖRÖM. (5. Detti)

-  Két dolgot kívánok az embereknek: Megelégedést, 
hogy megbecsüljük az életünk és amink van; és megnyug
vást, hogy örömökre is legyen idejük. (K. Marcsi)

-  Megbékélést kívánok legfőképpen egymással, de a 
sorsunkkal és Istennel is, és persze önmagunkkal. Csodá
latos lenne, ha minél többen kezdhetnénk újra. Kará
csony napjaira pedig feltöltekezést kívánok, amiből minél 
tovább táplálkozhassunk. (K. Norka)

-  Lássuk meg, hogy a Karácsony fényét nem a csillag
szórók, a karácsonyfaizzók vagy a csillogó díszek adják, 
hanem a Krisztus evangéliuma, mely besugározza egész 
életünket is. (O. G. Viktor)

-ApacsKa, Kerten monaa et nenem, mi törtem oawanu -  
Csend volt és sötét. Csak egy mécses égett a durván össze
ácsolt asztalon. Hosszú hallgatás után törte meg a csendet a 
kislány kérő hangja. Édesapja megmozdult a széken, mint
ha mondani akart volna valamit, de aztán megint csak hall
gatott. A kislány várt, hátha megszólal az apja, és elmond
ja, mi volt az, amiért olyan furcsán jött haza este.

Amikor belépett az ajtónyíláson, a kislány ijedten fordult 
feléje. Mit keres itt az apja? Kint kellene lennie a nyáj mel
lett, s ő itt van mégis! Csendesen nyögve ült le a székre és 
most csak néz maga elé. Nézi a mécses kis lángját, az meg 
lobban egyet, mintha ő is türelmetlen lenne, aztán hirtelen 
egyenesen megáll, nem akar zavarni, csak várja, hogy az 
apa megszólaljon.

-  Apa, kérlek! Mi történt? -  s könny csillan a kislány sze
mében.

-  Nem értenéd meg kicsim! -  fordul feléje lassan az apa.
-  De igen! Apa, kérlek! -  s már csorog a könny a kis ar

con.
Az apa pár pillanatig nézi a kislányt, majd halkan meg

szólal:
-  Nagyon figyelj, kicsikém, mert furcsa dolgot mesélek 

neked. Még én sem értem igazán, de teljesen lenyűgözött.
Kint voltunk a többiekkel a nyáj mellett. Égett a tűz, fáz

tunk, beszélgettünk. Olyan különösen tiszta volt az ég és 
gyönyörködtünk a csillagokban ahogy ragyogtak Már 
majdnem elaludtam, amikor valami fényesség támadt és 
megjelent egy fehérruhás férfi. Megijedtünk azt sem tudtuk 
hová legyünk rohantunk volna ki merre lát, de a férfi szava 
megállított! Azt mondta, ne féljünk! Sőt örüljünk mert nagy 
örömhírt hozott nekünk hogy megszületett a megváltó Bet
lehemben. Azután pedig egy sereg angyal jelent meg és Istent 
dicsőítették Énekeltek gyönyörűen énekeltek!

A  kislány az apjára nézett. Elkerekedett a szeme, mert az 
apja sírt. Csendben folyt a könnye.

-  Aztán egyszercsak eltűntek az angyalok Ott álltunk a

______________ ________________

-  Tálán ami legelőször eszembe jut, az a békesség. Eb
ben elég sok minden benne van. Szeretet, gondoskodás, 
egymásra figyelés. Ha nincs békesség, egymásra sem tu
dunk odafigyelni. És ezt nem csak Karácsonyra kívánom. 
Jézus is ezt mondja: „Békesség néktek!” (Sz. Karcsi)

-  Semmiképpen sem frázisokat. Azt kívánom, hogy 
mindenkinek a személyes kívánsága teljesülhessen. Ez a 
legőszintébb. (J. Máté)

-  Ilyenkor ugyanazt kívánom, mint az előző években, 
az előző Karácsonyokon. Ez egyrészt egy jobb életformát 
jelent, nálunk, Erdélyben, ez már nagyon régi vágyunk, 
de jelent jobb megélhetést is, és minden olyan kívánsá
got, amik még eddig nem teljesültek. Másrészt a szerete- 
tet kívánom leginkább, hiszen minél nagyobb a szeretet 
az emberek között, annál jobb lesz az egész világ! (S. La
ci)

-  Sok mosolyt kívánok. Ez legyen, amit a másiknak tu
dunk adni, bárhol és bármikor. Ne féljünk a másik 
embertől, soha se szégyelljük azt, hogy mosolygunk. Ne
héz a világ, amiben élünk, de ha valakire rámosolyogsz, 
talán éppen ettől lesz szebb a napja. (Sz. Linda)

-  Kívánom, hogy elüldögéljünk egy pohár Szürkebarát, 
Weltenburger vagy üdítő mellett, barátok és ellenségek 
beszélgessenek egymással, vagy egyszerűen csak hallgas
sanak, talán viccet meséljenek és érezzék annak a mele
gét, hogy jó együtt lenni. Akkor egy pillanatra kilépnek 
hétköznapi szerepeikből, a másikban nem a másik olda
lon küzdőt veszik észre, hanem a társat. Csak úgy elvan
nak és arra gondolnak, hogy már nincs semmi baj, a há
borúkon és a kétségbeesésen is felülemelkedik az a fény 
ami fentről jön, hogy Isten nem felejtkezett el a világról: 
a Megváltó megszületett. Akármi is történik ezután, Is
ten azért mellettük van ebben a világban. (H. Attila)

(

f

Menjünk oda mi is!
csöndben, s akkor az egyik pásztor azt mondta, hogy men
jünk el Betlehembe, nézzük meg a kisgyermeket. Nem is iga
zán értettük hogy mi történt velünk olyan hihetetlen volt! 
Én mondtam is, hogy ugyan már, nem lehet ez! Csak álmod- \ 
tunk! De a többiek felbuzdultak és elindultak! Fogták a bot- I 
jukat, tarisznyájukat és elmentek Ott maradtam egyedül, s j 
azt. gondoltam: ostobák Aztán olyan mély lett a csend. |  
Olyan nyomasztó lett az egyedüllét. S féltem is, mi lesz, ha 1 
megint megjelenik valami fehérruhás alak! Már nem bírtam J 
ottmaradni. Eljöttem haza. Úgy éreztem, mintha követne va- 
laki, szinte hallottam, hogy valaki megkérdezi tőlem: „Hová ] 
mész?” A végén már szaladtam. A  többiek talán már ott van- I 
nak Betlehemben. Kutatják a jászlakat hiába! Ostobaság. |

Nagyot hallgatott és csak nézett. Sercent egyet a mécses, s I 
odapillantott. Nézte a lángot s újra eleredt a könnye. Együtt I 
sírt a kislány és az apja. Nézték a kis mécsest és várták hogy I 
valami történjen.

-A z  angyal azt mondta, hogy ne féljünk sőt örüljünk És 
az angyalsereg is énekelt, boldogan énekelt! Soha nem lát
tam ilyen boldogságot! Lehet, hogy mégis igaz? Lehet, hogy 
mégis ott van az a gyermek a jászolban? Mondd meg ne- j] 
kém, kicsim, hogy mégis megszületett a Megváltó?

-  Lehet, apa! -  mondta csendesen a kislány. I
A z apja magába roskadtan sírt. ő  nem ment el a töb- 1 

biekkel! ő  nem hitte, hogy eljött az, akit annyira vártak! 1 
Nem hitte, hogy egy kis jászolban megtalálják! Gyáva volt és 1 
hitetlen! Inkább elfutott.

-A pa! -  szólalt meg csendesen a kislány. -  Menjünk oda 1 
mi is! -  suttogta. -  Menjünk oda! Nagyon szeretném!

Az apa felnézett, nézte a kislányt, a szép kis arcot. Lassan j 
megtörölve a szemét, kézenfogta a kislányt és egyre bátoro- j 
dó léptekkel nekivágtak az éjszakának A  mécses lobbant j 
egyet boldogan. Övé is lett a nagy titok a mai estén. S vidá- J 
man lobogta kicsi fénye az éjszakába a világ nagy örömhí- j 
rét: Megszületett a Megváltó!

Blatniczky János Dániel
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}yA karácsonyaimról kérdez? Het
vennyolc életévem és több mint fél 
évszázados szolgálatom alatt ez az 
ünnep nekem mindig sok munkát, 
de boldog, várakozó érzést is jelen
tett.

1927.

Ezt a dátumot azért jegyeztem 
meg, mert valamiképpen először 
éreztem meg Isten jelenlétét. Tízéves 
voltam, özvegy édesanyámmal és 
kistestvéreimmel éltünk Besztercén. 
Karácsony estén, m int mindig, a 
templomba készültünk, de előtte 
délután még a szabadban csatan
goltunk barátaimmal. A  befagyott 
Beszterce folyó jegén csúszkáltunk. 
Felfigyeltünk egy velünk egykorú kis
fiúra, aki bottal törte a jeget, min
denáron léket akart fúrni. Bár mi 
sem voltunk nagyobbak, mégis tud
tuk, hogy ez veszélyes, elvettük a bot
ját, elzavartuk a jégről -  el is ment. 
Utólag úgy gondolom, hogy kifigyel
hette, mikor megyünk haza és 
visszatérhetett. Félóra múlva kezdő
dött az istentisztelet. Már el is ha
rangoztak, amikor valaki léleksza
kadva beállított és kiabálta: Pistuka 
vízbejült! A  gyülekezet és persze mi 
gyerekek is megdermedtünk. De 
mindennek ellenére felülemelked
tünk a gyász érzésén: annak a pilla
natnak a nem vidám, de mégis ün
nepi, bizakodó hangulatát máig fe l 
tudom idézni. Ez az este tanított 
meg arra, hogy Karácsony mindig 
felkiáltójel! Krisztus m indig mind
ennek ellenére megszületik.

1979.

Karácsonyaim
sincs. Nem találkoztam többé ezzel 
a fiatalemberrel, de hiszem, hogy 
nem marad benne visszhangtalan ez 
a karácsonyeste.

1987.

A  siófoki templom építésének 
kezdete. Év végére már megtörtént 
az alapozás, a tégla is megvolt, de 
még sok fa  és még annál több pénz 
hiányzott. Más talán el is csüggedt 
volna ebben a nehéz helyzetben, de 
nálunk, Siófokon mégis minden ér
zésünk csupa várakozás, felfokozott 
izgalom és reménység volt. M a- 
k o v e c z  I m r e  az Evangélikus 
Élet karácsonyi számában nyilatko
zott, s egyre kézzelfogható közelség
be került a templom felépülése. Má
ig emlékszem erre a csodaváró han
gulatra.

Szolgálatom során három papla
kot is építtettem. Ezekhez is egy-egy 
szép emlék fűz, hiszen egy új paróki
án az első karácsony, úgy érzem, 
nemcsak családi esemény. Hiszek 
abban, hogy egy papiak nem csupán 
a lelkész lakása.

1943.

Munkács. Már hallatszott az 
ágyúzás, már napi közelségbe került 
a háború. Igazán nem volt könnyű a 
beszerzés, lelkésztársam írta rólam: 
mindig szögekkel, deszkákkal a hó
na alatt láttam Józsa Marcit. Voltak 
persze félelmeink, hiszen háború 
volt, de karácsony napján mégis
csak a bizakodás érzése volt a leg
erősebb.

1964.

A z új celldömölki parókiára mi
kuláskor költöztünk be. Karácsony
kor nagyon sokan összejöttünk, már 
voltak unokáim, együtt volt az egész 
család. A  frissen festett fal, a par
kettviasz, a tisztaság illatát ma is or
romban érzem.

1992.

A  harmadik új papiak első kará
csonyát egyedül töltöttem Siófokon, 
azaz csak töltöttem volna, ha nem 
kém ek meg egy különös szolgálatra. 
A  siófoki magányos öregeket össze
hívták egy étterembe, bizony megtelt 
a helység. Velük tartottam a kará
csonyestét, áhítattal és hosszú be
szélgetésekkel.

Hogy milyen lesz az idei karácso
nyom? Itt töltöm az otthonban, hi
szen két-három társam még a házi 
istentiszteletre sem tud lemenni, 
mert ágyhoz kötött beteg. Velük le
szek, de tudja, ma már nem is kell 
nekem valódi együttlét ahhoz, hogy 
szeretteimhez közel érezzem ma
gam. Bennem már összefűződik 
mindenki. Oly sok éve eltávozott 
nagyanyám rajtam keresztül nyújtja 
kezét az unokámnak, aki ezt a ka
rácsonyt az idén Caracasban ün
nepli. És mindenki, akit szerettem, 
akihez közöm volt valaha: csalá
dom, lelkésztársaim, gyülekezete
im, barátaim m ost már mindig ve
lem vannak, évről évre, amíg csak 
élek. ”

Elmondta: Józsa Márton 
Lejegyezte: Újlaki Ágnes

Csúcsforgalom egy kellemet
len, ködös, esős, november végi 
délután a Blaha Lujza téri alul
járóban Budapesten. Sietnék. S 
mert lehetetlen, bosszankodom. 
A tömegből elém toppan egy 
fiatalember, kezében a portéká
ja. Jól kiszámított mozdulattal 
úgy helyezkedik, hogy utamat 
állja. Hogy semmiképp se tud
jam elkerülni, kénytelen legyek 
végighallgatni mondanivalóját. 
Pénzt gyűjt és támogatókat 
olyan célra, amit magam is fon
tosnak és támogatandónak tar
tok. Csak utólag elemzem az 
ösztönös és egyértelmű ellenál
lást, amit érzek és tanúsítok. 
Semmi közöm hozzá! Nincs 
szükségem rá! Semmiképpen! 
Miért mondtam? És miért üyen 
véglegesen, majdnem durván? 
Ilyen ellentmondást nem tűrő 
módon? Egyetlen válaszom van, 
semmi többet nem találok. Az 
útonállás miatt, az erőszak 
””‘att, az undorító rámenősség 
miatt â  stílussal együtt tagadom 
meg az ügyet is, amit képvisel.

S a védtelenségünk jut eszem
be. Az, hogy megtámadható a 
szemünk, amit nem mindig tu
dunk becsukni harsány és erő
szakos képek előtt. Védtelen a 
fülünk, ha a legváratlanabb pil
lanatban ordítják bele fizetetten 
lelkes hangok, hogy mi minden 
nélkül nem élhetünk. Kiszolgál
tatottak az érzéseink, az idege
ink, az értelmünk, a lelkünk. És 
mindig van, aki láthatatlanul 
elénk toppan, nem enged to
vábbmenni, és megpróbálja 
ránktukmálni szellemi, lelki, ér
zelmi, vallási portékáját. 
Bosszant, fáraszt és kétségbeejt 
az erőszak.

Távolság után áhítozom a szo
ros tömegben. A meggyőzés

szándékát, a megnyerés erőfe
szítését keresem a lerohanás- 
ban. Tiszteletre és szabadságra 
vágyódom a kényszertől szen
vedve. Levegőért kiáltok, mert 
sűrű, levegőtlen bűz vesz körül. 
Látni szeretnék valakit, ismerni 
valakit, aki nem tekint eszköz
nek céljai eléréséhez. Valakit, 
akinek én is fontos vagyok. Vagy 
tán én vagyok a fontos. Valakit, 
aki nekem akar jót. Valakit, aki 
szeret.

„Hirdetek” -  hallom a szót és 
látom a tájat. A  régit, a betlehe
mit. Angyalt és pásztort és éjsza
kát. S a Gyermeket, aki bepó- 
lyálva fekszik a jászolban. Nem 
állja utunkat, nem kiált a fülünk
be, nem akar tőlünk semmit. 
Csak nekünk születik, értünk 
lesz emberré. Magányunk látva 
társsá szegődik. Félelmeink is
merve nyugtat és bátorít. Zűrza
varos utainkba egyenességet 
hoz. Kenyér, ha éhezünk; víz, ha 
szomjazunk; bűntelen ‘isztaság, 
ha cipeljük a mindennapok 
szennyét. S amikor már lehetet
len értünk élnie, akkor meghal 
értünk.

ő t  hirdeti az angyal -  halljuk 
meg jól a hangját! Es különböz
tessük meg minden mástól. A 
műlelkesedéstől, az üzlet mohó 
rábeszélésétől, a lelkeken ural
kodás lihegésétől. D e különböz
tessük meg a motyogástól is. A 
magam-se-tudom-biztosan diva
tos nyavalyájától. A  nekem- 
m indegy-neked-kell-döntened  
közönyétől és szárazságától. H a 
Isten megszólít, az mindig hatá
rozott, de szelíd hangot jelent, 
érthető  és szeretetteljes meg
szólítást.

Angyal szól a karácsonyi éj
szakában. Ő tolmácsolja Isten 
üzenetét. Ő hirdeti az örömöt.

H IRD ETEK ...
Milyen jó volt és milyen biztos!
-  fut át rajtam a gondolat. S a 
félelem is: tudom-e én hirdetni? 
Nem aluljáróbeli ügynökként, 
útonállóként, visszataszító erő
szakkal. De nem is bizonytala
nul, határozatlanul és szürkén. 
Ismerem-e a hírt? A tartalmat?
És tudom-e hirdetni hamisítat
lanul? Nem személytelenül, de 
mégsem saját képemre formál
va? És vajon értem-e, ha nekem 
hirdetik? Felismerem-e? Hi- 
szem-e? Megengedem-e, hogy 
hasson rám? Nyitott vagyok-e? 
Túllátok-e a tolmácson? Az ar
cán, a hangján, az értékein és az 
esendőségén? Meghallom-e 
mögötte A Hangot, Isten hang
ját?

„Hirdetek”. A bibliai szó azt 
jelenti: örömhírt hozok. Aho
gyan angyal hozta az első kará
csonyon, úgy hozzák küldöttek 
ma is. Émberek -  a szószéken 
és közvetlen családunkban vagy 
szomszédságunkban. Képer
nyőn és nyomdai sorokban. A 
közvetítő változik, a hír marad.
A hír állandó, mert nem válto
zik az sem, aki küldi. Szeretete 
sem fogy el, észrevesz minket. 
Thdja, hogy hamis szavak világá
ban éhezünk a megbízható szó
ra. Rettenetes hírek korában az 
öröm üzenetére. Kaotikus hang
zavarban a tiszta igére. Fülsike
títő csendben, társtalan néma
ságban arra, hogy megszólítson * 
valaki. Higgyük el, nem múlik el 
ez a karácsony anélkül, hogy fel- 
hangzana a nekünk szóló tiszta 
és szelíd hang. Csak menekül
jünk hozzá a nagy hangzavarból, 
csak töijünk ki a süket csönd
ből, és ismerjük fel Isten hoz
zánk szóló, örömöt hirdető 
hangját!

Szabóné Mátrai Marianna

Betlehemi hangulatokNagyot ugrok az időben. Celldö
m ölki pap voltam ekkoriban, ami
kor a merseváti templomot renovál- 
tatni kellett, mert életveszélyessé vált 
a tornya. A  munka elvégzése után 
két nap volt már csak hátra a szen
telésig amikor egy reggel agyérgörcs- 
csel ébredtem. Nagy unszolásra or
voshoz mentem, míg végül a szom
bathelyi kórházban kötöttem ki. He
ten feküdtünk abban a szobában, 
közülünk öten hazamehettek az ün
nepekre. Karácsony estén ketten 
maradtunk betegtársammal, egy fia 
tal rendőrtiszttel. A  gyerekeim csi
náltak nekem egy gyertyatartót dió
héjból, látja, máig itt őrzöm a polco
mon. Bibliám is volt, gyertyatartóm 
is, békés lélekkel készülődtem az es
tére. Nézelődött, fészkelődött a fia 
talember, aztán megszólított: nem 
esne-e nehezemre elmagyarázni „ezt 
a dolgot”. Emlékszem, éjfél elmúlt 
már, s m i még mindig beszélgettünk. 
TUdja, nekünk lelkészeknek ünnep
kor, a sok-sok szolgálat közben alig 
akad időnk megállni egy percre, 
elmélyedni... M ost erre is jutott le
hetőségem. Már akkor is öreg pap 
voltam, s mégis, igazán ezen az es
tén tudatosodott bennem, hogy 
ilyenkor is a feltámadott Jézus van 
közöttünk, s ennél fontosabb semmi

Betlehem, arabul Bet Lahm, 
magyarra fordítva „kenyérhalom”. 
A  város nevét hallva karácsonyi 
képek elevenednek meg előttünk. 
Idilli képek, romantikus téli tájjal, 
az istállóban békésen kérődző ál
latokkal, boldog kismamával, ag
gódó Józseffel, körben pufók an
gyalkákkal. Több évszázados euró
pai karácsonyi hagyományaink ki
alakítottak bennünk egy képet, s 
mi már csak így vagyunk^hajlandók 
a várost elképzelni.

Betlehem ma 32 000 lakosú vá
ros, Jeruzsálemtől mindössze 8 ki
lométerre, déli irányban. A  ten
gerszint felett 777 méter magasan 
fekvő várost jórészt arabok -  pa
lesztinok lakják. Akik között 
egyébként igen sok a keresztyén. 
Tipikus keleti város, az európai 
ember számára zűrzavaros képet 
mutat kanyargós, le és föl vezető 
utcáival. A házakat nézve az ide
gennek olyan benyomása van, 
mintha itt állandóan építkezné
nek, mintha egyik lakóház sem 
lenne befejezve. A  hangulat ősré- 
i, gondolatban visszarepülünk a 
ibliai időkbe. A szárnyalást mégis 

megakadályozza az ütött-kopott 
autók látványa, vagy a háztetőkön 
meredező napelemes melegvíztar
tályok jelenléte. Nincs tévedés, 
nem mentünk vissza az időben, itt 
vagyunk a XX. század végén, a 
Közel-Keleten, a világ egyik legiz
galmasabb és legszínesebb orszá
gában, Izráelben, s ott is Jézus 
Krisztus Urunk szülővárosában.

Jeruzsálemből kifelé igyekezve 
erre a tényre egyébként könyörte
lenül figyelmeztet a város kapujá
ban lévő „check point”, az izraeli 
katonai ellenőrző pont (az iz
raeli-palesztin béke eredménye
ként ma már valószínűig felszá
molták ezt is, vagy már nem kell 
erre sokat várni). Amikor először 
voltam Betlehemben, akkor még a 
városban érződött az intifáda, a 
palesztin ellenállás. A vendéglők, 
a kávézók, a „szűk”, vagyis a színe

sen kavargó forgatagú arab bazár, 
mind-mind zárva tartottak. Az ut
cákon katonai járőrök cirkáltak, és 
az idegenvezetők nem ajánlották a 
magányos túristának a sétát.

Pedig aki igazi betlehemihanV 
gulatra vágyik, annak ki kell sé tá l-. 
nia a városon kívülre. A  várost 
övező lankákon megelevenedni 
látjuk az evangéliumok leírását, 
sőt, még a jászlát körülsereglő 
pásztorok kései utódai is itt legel
tetik juh- és kecskenyájaikat. A táj

arca, szelleme -  lelke -  sugározza a 
leírás eredetiségét, hitelét.

Itt, kívül a városon, sokkal köny- 
nyebb megtalálni azt, amit kere
sünk. Mert benn a vájrosb^n 3 
geteg templom és kolostpr mar ár
ról beszél, amit az em l^f(jnnjdeh- 
hez hozzá tett. És bizony, á széíif 
helyek körüli tülekedés könnyen 
kiábrándító is lehet.

A  Születés temploma ma sokkal 
inkább egy erődítményre emlékez
tet. A Szentföld egyik legrégibb 
temploma, hisz alapjait 325-ben 
Nagy Konstantinusz császár tette 
le. De az évszázadok folyamán a 
sok pusztítás és újjáépítés követ
keztében ma három kolostor öle
lésében van a templom: északon 
egy ferences, délkeleten egy gö
rög-ortodox, és délen pedig egy ör
mény.

A templom bejárata feltűnően 
kicsi. Egyszerre csak egy ember fér 
át rajta, az is fejet hajtva. Valószí
nűleg amiatt, mert a keresztes kor
ban a keresztes lovagok előszere
tettel mentek be a templomba ló
háton, s a lekicsinyített bejárat ezt 
megakadályozta. Van valami jelké
pes mindebben: a Megváltó szüle
tésének helyszínére minden em
ber, kíváncsi és hívő csak fejét le
hajtva térhet be.

Es a nagy templomban egy bar
lang, a Születés barlangja. Ortodox 
füstölők és brokátok tömege min

denütt, a sok füsttől megfeketedett 
falak. Ha szerencsénk van, akkor 
nem kell túl sokat sorban állni, 
hogy lejussunk. S amikor leérünk, 
és megállunk a padlóra helyezett 
ezüstcsillagnál, ott talán minden 
bosszúságunkat, kiábrándultságun- 

( ka^eljglejth^bük. Itt született g^j-' 
lag Megváltója! Mindén mindegy, a 

. legfontosabb, hogy megtörténj a 
J megismételhetetlen,Isten emberré 
lett, hogy így győzzön meg szerete- 
téről. Ott, azon a helyen csöndben 
kell maradni, ott csak a csodálat
nak és a hálának van helye.

Ellentmondásos hangulatok vá
rosa Betlehem. Ez igaz arra is, 
hogyha az utazónak nincs szeren
cséje, akkor idegenvezetője elviszi 
őt a lelki feltöltekezés után egy üz
letbe, ahol addig még soha nem lá
tott mennyiségű szentföldi szu
venír giccsparádéban gyönyörköd
het, és vásárolhat is, ha elhiszi, 
hogy itt csak is az ő részére, most 
éppen rendkívüli kedvezményt ad
nak. És csendben megfigyeli, hogy 
idegenvezetője, akinek Micimackó 
módjára mindenütt vannak barátai 
és üzletfelei, éppen felveszi a juta
lékát a giccsboltostól.

Ez is Betlehem. Mindemellett 
csodás város. Jó feljönni a lelki alá
merülésből, körülnézni, és újra rá
ébredni a szomorú tényre, hogy ez 
a világ ma is ugyanúgy megváltásra 
szorul. És egyetlen esélyünk az a 
végtelen isteni szeretet, amely Bet
lehem és a Golgota között feszül.

Luptúk György

Karácsony?!z  lenne jó, ha legalább Karácsonyi reménységek cí
met adhattam volna ennek az írásnak Hamar be

láttam, hogy ez nem megy. Még a Karácsonyi illúziók is 
enyhébb, m int a valóság.

Kétezer év, benne a szörnyűséges huszadik század tör
ténelme egyfelől állandó megkérdőjelezése, elutasítása, 
megcáfolása Karácsony üzenetének, másfelől, m int vi
har után a szivárvány, újra Yneg újra felragyoghatja a ka
rácsonyi evangéliumot. A z Ige testté lett. Megjelent az Is
ten üdvözítő kegyelme minden embernek

Nem tudunk m it kezdeni Karácsonnyal. Talán ezért is 
lett a leginkább szekuláris ünnep, „Szeressük egymást 
gyerekek". Találkozzon a család nemcsak lakodalom
ban, temetésen, hanem karácsonykor is. Ajándékozzuk 
meg egymást, csak ne kelljen szembesülni az ünnep va
lóságos kérdéseivel, az Istennel való megbékélés lehető
ségével és az ebből következő szeretetközpontú életveze
téssel.

Emberileg nem sok esélye volt a karácsonyi újszülött
nek. És a testté lett Ige üzenetének az új szövetség lehe
tőségének sem. Kétezer év merő tiltakozás Isten kegyel
me, Isten akarata ellen.

Bevallom, eredetileg egyszerűen arról akartam volna 
írni, milyen szép lenne, ha az egyházban mégiscsak ke
resztyének lennénk Ha gonosz évtizedek hagyatékát vég
re megkezdenénk igazán fölszámolni, megbékélnénk 
egymással, erőinket a szeretet parancsa végrehajtására 
mozgósítanánk Nem kellene senkinek feladni vélemé
nyét, meggyőződését, megváltoztatni teológiai, etikai, 
politikai irányultságát, egyszerűen csak el kellene fogad
ni másokat, vállalni a sokszínűséget és együtt munkál
kodni az evangélium terjedéséért a világban.

Dehát az egyházban sem terjed az evangélium. Olykor 
egészen váratlanul derül ki milyen mély indulatok fe 
szülnek meggátolva az együttmunkálkodást. A  gyűlölet 
parancsa megdöbbentően erős. És gyakran rafinálton 
rejtőzik elvi szilárdságnak vagy szirupos kegyességnek 
álcázva. Szónoki a kérdés, hogyan várjuk el a társada
lomtól a kievickélést az értékválságból, amikor az egy
házi élet, különösen az úgynevezett közélet, ugyanazokat 
a tüneteket -  megszólást, rágalmazást, gyűlölködést, te
hervállalás, áldozatvállalás elutasítását, a megbocsátó 
szeretet hiányát -  mutatja, m int amelyek a világban ész
lelhetők ■

Karácsony megváltoztatta az emberiség történelmét. 
Kétezer év reménytelen küzdelem az Isten által ajánlott 
új szövetség ellen. Ennek az ereje nagyobbnak bizonyult 
minden ellenállásnál. A  törvény nem jelentett megol
dást. Természetes, hogy amikor az erkölcsi értékrend 
helyreállítását igényeljük akkor a tízparancsolatra uta
lunk törvények nélkül nincs, nem lehet sem társadalmi, 
sem családi együttélés, de a történet arról szól, hogy az 
ember nem képes a törvényeket betartani Kegyelemre 
szorul. Enélkül, az új szövetség nélkül, feltehetőleg az 
emberiség már elpusztította volna önmdgát. Nehezen is
merjük fe l a történelem Urát. A z állami lét jubileumi ün
neplésére készülő Magyarország sorsa is azt példázza, 
hogy az erőszak jegyében hazát kereső nomád nép szá
mára is a keresztyénség elfogadása nyújtotta a megma
radás esélyét. Azóta is hány nép fiai leltek otthonra a 
Kárpát-medencében, a befogadó, segítő szereiét jegyé

ben. Hányszor bizonyult -  a hosszú szenvedéseket köve
tően i s - a  szeretet erősebbnek a gyűlöletnél, a kegyelem 
az erőszaknál. A  gonosz mindig elbukott, de soha nem 
adta, adja fel. Igen, a víz az erősebb elem. Nincs a gyű
löletnek olyan erős tüze, amely ne válna semmivé a ke
gyelem vize által.

Karácsony az igazi választóvonal. Érthető, hogy a 
protestáns kegyességben, a kereszt teológiájában Nagy
péntek áll a középpontban. A  férfivé érett karácsonyi 
kisded akkor áldozta magát értem, értünk halt váltság- 
halált bűneinkért, és lett úrrá húsvétkor a halálon. 
Mindez kaphat erőteljes hangsúlyt mind a személyes hit
ben, mind az egyház tanításában. De a legegyetemesebb 
dimenziót Karácsony üzenete hordozza. Megváltozott, 
megváltozhat az Isten és az ember közötti kapcsolat és 
ez gyökeresen megváltoztathatja az emberek közötti 
kapcsolatokat. Erről szól az Újszövetség két nagy paran
csa. „Szeresd az Urat, a te Istenedet...”, „Szeresd fele
barátodat... ”

A  törvényt képtelenek vagyunk betartani, a szeretet 
parancsa viszont teljesen idegen az alapvető emberi 
mentalitástól, az ösztönszinten fixált önzéstől. Ezért me
nekül az ember Karácsony kihívása elől a világi ünnep
lés szentimentális hangulatába. A  vertikális felszólítás 
elől a horizontális langyos vízbe. Mert csak az Istennel 
való megbékélés adja az új élet lehetőségét. De ez le
mondást kell jelentsen az önzésről, az önpusztításról, 
önmagunk feladását, az isteni kegyelem vállalását.

Karácsony kemény ünnep. Kérdése leleplező. Végül is

hová tartozol? Sok racionális tanítás, köztük sok hu
mán, rokonszenves iskola kínál iránymutatást az élet
ben. És itt van ez az irracionális, a megbocsátó szerete- 
tet hirdető keresztyénség. Amelyik toleránssá, elfogadó
vá teszi a hitet. Igen, a Krisztusba vetett hit nem kire
kesztő, hanem befogadó, mások felé forduló, mások ter
hét hordozó.

Advent és Karácsony reflektorfénybe állítja az egyhá
zi életet is. A  gyülekezeteiében, az iskolákban, az egyéb 
egyházi intézményekben, a Zsinaton megnyilvánuló in
dulatokat, feszültségeket, a megbékélés, a szeretet hiá
nyát.

Mindez -  az egyházban különösen -  két alapvető 
gondra vezethető vissza. Nem várjuk a Jézust. Egész jól 
megvagyunk nélküle. Hiszen hál’Istennek része vagyunk 
a demokratikus átalakulásnak Visszakaptuk iskoláin
kat, ha lassúbb ütemben is, de visszakapunk számos in
gatlant, épülnek új templomok, kapjuk az állami, élvez
zük a külföldi támogatást, a törvények is újjászületnek a 
Zsinaton, nem hiányzik itt senki.

Még nagyobb a baj, ha a másik csapda válik jellem
zővé. Nem a Jézust várjuk. A  hamis Krisztusok ígérik a 
megváltást. Ha az eszközök -  anyagiak sajtó, iskolák 
stb. -  céllá válnak Ha az egyház nem az evangélium
mal, hanem tekintélyével, társadalmi súlyával akar hat
ni a világban.

A z a csoda, az az evangélium, hogy Isten újra meg új
ra elhiteti velünk hogy szüksége van ránk Keres minket. 
Akkor vagyunk boldogok ha bele tudunk kapaszkodni, 
legyen olykor bármilyen keserves a felismerés. Csak ke
gyelemből.

Frenkl Róbert

Vankóné Dudás Juli: Pásztorok köszöntése
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Credo -  Evangélikus Műhely
Egyházunk régi -  új folyóirata„...NEKTEK...”

~ \

Nem pusztába kiáltott szó
Isten igéje mindig névre szóló, 

céltudatos üzenet. O nem beszél 
el a fejek fölött, mint ahogy ta
lán ezt mi sokszor megtesszük a 
szószék magaslatából. Amióta 
belekóstoltam a rádiómissziós 
munkába, gyakran szakad rám a 
nyomasztó érzés, ülve egy mik
rofon előtt: vajon kihez is beszé
lek, kit fog megtalálni ez az üze
net? Költői képpel élve: .... re
pül a nehéz kő, ki tudja, hol áll 
meg...”

Isten nem „dobálózik” a sza
vakkal, nem a „levegőbe be
szél”. Konkrétan, félreérthetet
lenül, közvetlenül (tegező for
mában!) szólít meg egy ember- 
csoportot azon a „gyönyörű 
szép, titokzatos éjjel”. Nem le
hetett félreérteni, félremagya
rázni, hogy talán nem is nekünk 
szól: „Hirdetek néktek!”

Miért éppen a pásztorok?
Isten gondolatai nem a mi 

gondolataink. Mi nem így „ren
deztük” volna a karácsonyt. A 
mi „bölcsességünk, logikánk” 
tiltakozik ez ellen a furcsa meg
oldás ellen. Ennyire nem értene 
a mi Urunk a hatékony hírköz
léshez, „reklámhoz”? Ennyire 
nem tudja, hogy milyen fontos a 
megfelelő „public relation”, a 
közvélemény tájékoztatása? Ho
gyan lehet a világtörténelem 
egyik legnagyobb eseményéről 
szóló hírt nem a megfelelő 
„szakemberekre” bízni?! Hát 
nem felülről kellett volna kezde
ni: a királyi udvarban, a főpa
poknál, vallási vezetőknél, akik

a „szó művészei”, akik tömege
ket érnek el és tudnak tájékoz
tatni? Ihlán „eltévedtek” a men
nyei hírvivők és rossz helyre kéz
besítették a nagy szenzációról 
szóló örömhírt? A „néktek” 
szócska egyértelművé teszi, hogy 
itt nincsen semmi tévedés és fél
reértés. Az isteni döntés, hírköz
lési stratégia tudatos és egyértel
mű: először a betlehemi mezőn 
tanyázó pásztorok hallhatják 
meg a karácsonyi evangéliumot. 
De miért éppen ők?

Az okoskodó emberi értelem 
szeretne mindent megfejteni, így 
erre a kérdésre is születtek már 
erőltetett válaszok. Van egy 
praktikusnak tűnő „megfejtés”, 
mely szerint „minden bizony
nyal” ezek a pásztorok voltak a 
tulajdonosai annak a háznak, 
melynek istállójában Mária vi
lágra hozta Fiát. A tulajdonoso
kat pedig ’gazán „illik” tájékoz
tatni arról, hogy mi történik a 
házuk környékén... Nem nehéz 
rájönni, hogy erre az okoskodás
ra a bibliai tudósítás semmilyen 
alapot nem nyújt, nem is szólva 
arról, hogy a mindennek precí
zen utánajáró Lukács evangélis
ta minden bizonnyal nem hall
gatta volna el ezt a „fontos” in
formációt sem... Igencsak eről
tetett az a vallástörténeti párhu
zam is, mely szerint Mithrász 
napisten születésénél is pászto
rok voltak jelen. Itt másról, több
ről van szó: a világ Világosságá
nak megszületéséről!

Kinek van leginkább szüksége 
a világosságra? Annak, aki sö
tétségben él, mint a szabadban

tanyázó pásztorok, akik nem egy 
ház védelmet nyújtó ablakán át 
merengenek a téli éjszakába, ha
nem kint a sötétben őrzik nyájai
kat átélve a sötétség minden ri
degségét, szorongató félelmét, a 
kitaszítottság érzését.

)ydz első, ismeretlen misszioná
riusok”
Ravasz László nevezi így a bet

lehemi pásztorokat, akik a nekik 
szóló örömhírt azonnal igyekez
nek továbbadni másoknak. El
lentétben Heródes királyi udva
rával, ahol a hír pánikot kelt és 
igyekeznek gyorsan „titkosíta
ni”... Úgy látszik, mégiscsak Is
ten tudta jobban, hogy kikre kell 
bízni a karácsonyi örömüzene
tet...

A pásztorhivatás az Ószövet
ség világában még előkelő, szin
te „királyi” foglalkozás, gondol
junk csak Dávidra. De Jézus ko
rára már igencsak leértékelődött 
ez a szakma. Lenézték, megve
tették, primitív „vademberek
nek” tartották az állatok között 
élő pásztorokat. Jézus később 
mégis magát is a jó pásztorhoz 
hasonlítja és hálát ad azért, hogy 
az Atya titkait -elrejtette a böl
csek és értelmesek elől”, a gőgös 
önigazak elől, de kinyilatkoztat
ta magát a kicsinyeknek, lené
zetteknek. Ahogy Ravasz László 
fogalmaz: „Furcsa király, furcsa 
nép! A  király az 0  alattvalóit az 
együgyűek megvetettek és kicsi
nyek közül gyűjti. ”

Nincsen ez másképpen 1995 
karácsonyán sem!

Gáncs Péter

Az Evangélium Színház jubileuma
Századik előadását tartotta az 

Evangélium Színház társulata de
cember 1-jén este a Duna palotá
ban. Márai Sándor: A  kassai pol
gárok című drámáját adták elő. Ez 
már a hetedik bemutató a társulat 
életében.

A dráma 1311 őszén játszódik 
Kassa városában, amikor Róbert 
Károly Omodé nádornak adja át a 
várost és ez ellen lépnek fel a város 
polgárai. Ekkor szilárdult meg a 
városhoz való tartozás tudata ben
nük. Szabadságot és jogot akarnak 
és életükkel védik, szerzik meg azt. 
A szabadság a szeretet és alázat 
szabadsága, a megalkuvásos békét 
nem szenvedhetik. A főszereplő -  
János kőfaragó -  egyéni élete vál
ságában nem önös érdeke szerint 
cselekszik, hanem a közösség iránt 
érzett felelősségében teszi a dol
gát: nem hős, hanem Ember! (E 
szavakkal fejeződik be a dráma.) 
A kőfaragó szavai sokáig vissz
hangzottak a nézők szívében: „Ma
radj hűséges Istenedhez, hazádhoz 
és jellemedhez!”

Az előadás után rövid ünneplés
re gyülekeztek össze színészek és 
barátok. Udvaros Béla a színház 
vezetője és a darab rendezője em
lékezésében összefoglalta az eddig 
megtett utat. Öt év alatt hét bemu

tató és most a századik előadás. 
1990-ben, a taxis-sztrájk idején 
kezdődött. Lessing: Bölcs Náthán- 
ja volt az első darab és a majdnem 
kútba esett bemutató után mégis 
elindult a színház élete. Emléke
zünk a két Thmásí Áron darabra, a 
Vitéz lélek és a Hegyi patak Er
délyben játszódó eseményeire, Né
meth László Bolyai drámájára, 
Kovách Aladár: Téli zsoltárok cí
mű Apáczai drámájára, hiszen 
mindezekről lapunkban is írtunk.

A társulat szfwel-lélekkel ját
szik. A Márai darab kifejezésével 
mondva: teszik a dolgukat. Még 
akkor is, ha kevés az anyagi támo
gatás. Ez év tavaszán -  mivel elma
radt az önkormányzati és állami 
segítség, az egyházaké pedig csak 
egy bemutatóra elegendő -  úgy 
látszott, le kell állni egy időre. A 
társulat szavazott: ha nincs támo
gatás, akkor is játszunk. Ibszik a

dolgukat. Pedig -  amint megtud
tam -  kétharmad részben szerző
dés nélküli, alkalmi fellépésekből 
élő színészek.

A református, evangélikus és 
unitárius egyház támogatja szolgá
latukat, mert amit tesznek, szolgá
lat az evangéliumi lelkületért, a 
tiszta erkölcs diadaláért^ a tiszta, 
szép magyar beszédért. Meg kell 
emlékeznünk -  köszönettel -  arról 
is, hogy a helyszínt, a Duna palotát 
kezdettől fogva ugyanazért a bé
rért kapják, így egyik legfőbb 
szponzoruk a Belügyminisztérium 
illetékes szerve.

A jubileumi megemlékezésen a 
védnök Protestáns Közművelődési 
Egyesület részérőM/bert Gábor és 
egyházunk részéről e sorok írója 
köszöntötte a jubilálókat, megkö
szönve áldozatos kitartásukat és 
boldog reményteljes jövendőt kí
vánva vezetőnek és a társulat min
den tagjának. Végezzék tovább 
örömmel áldásos működésüket.

Tóth-Szöil5s Mihály

1993 végén megszűnt a Dia- 
kónia című folyóirat, pedig tizenöt 
éves szellemi igényességet jelení
tett meg egyházunkban. A meg
szüntető határozatot sokan kese
rűen, ám azzal a reménnyel vették 
tudomásul, hogy lesz anyagi, szel
lemi és erkölcsi erő új periodika 
indítására. Ez az álom valósult 
meg idén karácsonyra. Frenkl Ró
bert országos felügyelő, aki tavaly 
Üzenet címmel szerkesztett két ki
adványt, vállalta a szerkesztőbi
zottság elnökének tisztét. Veöreös 
Imre, a nyomtatott betű szerelme
se lett a tiszteletbeli elnök. A fo
lyóirat arculatát leginkább megha
tározó felelős szerkesztői munkára 
pedig Bárdossy György szocioló
gus kapott megbízást, akinek nem
csak kutatói és egyházi tevékeny
sége, hanem szerkesztői gyakorla
ta is elismert. Az olvasószerkesztő 
Bánki Judit nyelvész.

A lap elején álló „A tékozló 
apa” című teológiai meditáció 
Fabiny Tamás tollából az ismert új- 
szövetségi példázat új, dramatur
giai megközelítését adja, irodalmi 
parafrázisok segítségével.

Boleratzky Lóránd egyházjogász 
Ordass Lajosra emlékezik abból 
az alkalomból, hogy 50 évvel ez
előtt választották meg püspöknek 
és az egyházi bíróság a közelmúlt
ban rehabilitálta. A szerző remé
nyének ad hangot, hogy az egyház 
levonja e jogi aktus erkölcsi követ
kezményeit is.

Az 1991 óta ülésező zsinattal 
kapcsolatban Tóth-Szöllős Mihály 
tesz fel körkérdést Andorka Ru
dolfnak és Reuss Andrásnak, a zsi
nat két elnökének, valamint Har
mati Béla püspöknek és Koczor 
Miklós zsinati gazdának. Ők érté
kelik az eddig végzett munkát, 
érintve a törvényalkotó folyamat 
erényeit és hibáit. Cserháti Péter, a 
MEVISZ közelmúltban leköszönt 
elnöke ugyancsak kérdésekre vála
szolva, emlékezik az ifjúsági szerve
zet hét évvel ezelőtti megalapításá
ra és az azóta végzett munkára.

Szebik Imre püspök az egyház
nak a mai, sokféle válsággal küzdő 
társadalomban végzett szeretet
szolgálatáról szól, Frenkl Róbert 
pedig legújabb pápai enciklika 
nyomán gondolkodik el az abor
tusz, a családtervezés és az euta
názia kérdéseiről.

Két írás kapcsolódik a magyar 
történelem jelentős eseményeihez. 
Jeszenszky Géza történész a triano
ni békediktátum okait és követ
kezményeit taglalja, Bárdossy 
György pedig a politológus Bibó 
István szellemi hagyatékát össze
gezve jut arra a következtetésre, 
hogy csak az övéhez hasonló er
kölcsös politizálás vezethet ki a 
mai sokféle válságból.

Vajda Ferenc, a Fasori Gimnázi
um igazgatója hangulatos írásban 
mutatja be az iskola egykori diák
ját, Harsányi Jánost, aki 1994-ben 
közgazdasági Nobel-díjat kapott.

Méltatja Harsányi életművét, és 
beszámol az egykori alma mater
ben tett látogatásáról és a mai diá
kokkal való találkozásáról.

Sántha György bibliai ihletésű 
versét Veöreös Imre elemzi, míg a 
közelmúltban elhunyt Mándy 
Ivánra Baán Tibor emlékezik. 
Ribár János lelkész a kultúra új ös
vényeiről, Szigeti Jenő ádventista 
teológiai tanár pedig az amerikai 
vallásosságról ír.

A folyóirat külön értéke a Kul
turális figyelő. Itt recenziókat és 
rövid elemzéseket olvashatunk 
Csepregi Zoltán, Fabiny Tamás, 
Dukkon Agnes, Veöreös Imre, ifj. 
Hafenscher Károly, Bozóky Éva, 
Zay László és Benczúr László tollá
ból. Jánosy István József Attila-dí- 
jas költő és Kovács Imre lelkész 
két-két verse, valamint Sáfár Pál 
festőművész több grafikája emeli a 
lap színvonalát.

A Credo -  Evangélikus Műhely 
kettős száma 190 Ft-ba kerül. Kap
ható és megrendelhető a Sajtóosz
tályon, a gyülekezeti iratteijeszté-

A fent olvasott címet egy 1993 
Ádventjében indult folyóirat viseli. 
A Magyar Egyházzenei Társaság 
lapja ez s negyedévenként jelenik 
meg. A lap, mint ahogyan az Egy
házzenei Társaság is, ökumenikus 
beállítottságú. Ennek legfonto
sabb gyakorlati haszna, hogy aki 
kézbe veszi, körképet kap a három 
történelmi keresztyén egyház mel
lett a baptista, ortodox és zsidó 
egyházak zenéjéről.

A folyóiratnak kb. felét tudomá
nyos cikkek, értekezések teszik ki. 
A főszerkesztő gondosan ügyel ar
ra, hogy minden számban minden 
felekezet szót kapjon ezeken a ha
sábokon. Az eddigiekben a külföl
diek közül Frieder Schulz és 
Konrad Am eln neves evangélikus 
himnológusok cikkeit olvashattuk. 
Magyar evangélikus egyházzené
szeink közül pedig Ferenczi Ilona 
írt az Erdélyi Fejedelemség 17. 
századi liturgikus életéről. Kovács 
László Attila a romániai magyarok 
új énekeskönyvéről, 7Yajtler Gábor 
pedig Luther és a zene rendkívül 
szoros kapcsolatáról. A többi fele- 
kezetet Dobszay László, Karasszon 
Dezső, Jobbágy István, Berki Feriz, 
Frigyesi Judit és más neves szakte
kintélyek képviselik írásaikkal.

A lap kétéves története folya
mán kikristályosodtak a további 
rovatok is: az egyik legelevenebb 
ilyen az orgonás cikkek sorozata, 
melyben rendszeresen tudósítást 
kapunk az orgonás műemlékvéde
lemről. De olvashattunk a szlová
kiai és erdélyi orgonaépítés törté
netéről, vagy épp az orgonaoktatás 
kérdéseiről. A legutóbbi számok 
különlegessége ebben a rovatban 
egy sorozat az 1918-as orgonasíp- 
rekvirálásról.

A „Korképben” aktuális problé
mákat vetnek fel a cikkírók, a

sekben és a Deák téri Huszár Gál 
Könyvesboltban.

A borító Urai Erika grafikus 
művészi munkáját dicséri. Rajta 
Dürer egy metszete látható egy 
egyszerű, de szélesre tárt kapuval. 
Ez a kép jól kifejezi e rég i- új fo
lyóirat szándékát, a teológiai és 
kulturális nyitottságot. Ma, amikor 
olyan sokan bezárják ajtajukat 
más emberek és új gondolatok 
előtt, ez a lap nyitni kíván. Hívogat 
e szélesre tárt ajtó.

Fabiny Tamás

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
1996. január 14-21. között 

tartjuk az imahetet.
A központi megnyitó 

istentiszteletet Budapesten 
az ortodox egyház 

templomában 
(V Petőfi tér 2.) 

tartják
az egyházak vezetőinek 

szolgálatával.

„Dokumentumok” között sok az 
egyházzenei képzéshez, vagy az 
egyházzene napi gyakorlatához 
kapcsolódik. A „Szemlében” fon
tos felekezeti vagy külföldi folyó
iratok összefoglalását olvashatjuk. 
Az utóbbi számok éppen evangé
likusok számára lehetnek fonto
sak, hisz a legtekintélyesebbek 
közül való német folyóiratokról 
(Musik und Kirche, Ars Organi) 
adnak számot. Egyre nagyobb ter
jedelemben jelenűr meg híranyag 
is, többek között felekezetűnk ze
nei életéről.

Az 1995 ádventjére készülő 
szám fordulópont a lap életében. 
A szerkesztők ugyanis szeretnék, 
ha lapjuk -  a magas szakmai szín
vonalat megtartva -  még közelebb 
kerülhetne az egyházzene, a kán
tori szolgálat -  és a kántorok -  
mindennapjaihoz. Ezért hívták 
életre a „Kántorlapokat” felekeze
tek szerint. Ezeken a hasábokon 
meditációt, egy-egy gyülekezet 
vagy egyházmegye zenei életének 
bemutatkozását, és hasznos infor
mációanyagot kap kézbe az olvasó. 
Sokszor hangzott el evangélikus 
kántorok között, „jó lenne többet 
tudni egymásról”. Ezt segíthetnék 
ezek az oldalak, amelyek formálá
sa a mi feladatunk.

Sokszínű és sokak érdeklődését 
megcélzó folyóirat a Magyar Egy- 
házzene. Olvasói -  mindössze évi 
800 forintos előfizetési díj ellené
ben -  évente több mint 500 oldal 
igényes és változatos anyagot kap
nak kézbe. (A szerkesztőség címe: 
1093 Budapest, Lónyay u. 3. V/2.) 
Jó lenne, ha a jövőben nemcsak 
evangélikus kántoraink kezébe, de 
az egyházzene ügyéért felelősséget 
érző érdeklődőkhöz és a lelkészi 
hivatalokba is eljuthatna.

Finta Gergely

EMLÉKEZÉS A CSEPREGI VÉRENGZÉSRE 
A Csepreg Városi Önkormányzat és a Magyarországi Evangélikus 
Egyház közösen emlékezik 1996. január 6-án, a csepregi vérengzés 
375. évfordulóján, 1223 evangélikus vértanú halálára. Az ünnepség 
koszorúzással kezdődik, mqjd a Művelődési Házban folytatódik, 
konferenciával és kiállítás-megnyitással. Igét hirdet: D. Szebik 
Imre püspök. Előadást tart:.Keveházi László lelkész.

Magyar Egyházzene -  folyóirat 
nemcsak kántoroknak
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karácsonyi ünnepkör -  ádvent első vasárnapjá
tól vízkeresztig tartó időszak -  gazdag hagyomá

nyairól nevezetes.
A d v e n t  a várakozás, a remény ideje. A  hagyomá

nyokat tisztelő múltban ilyenkor nem tartottak mulatsá
gokat, lakodalmakat. A  katolikusok szerdán és pénte
ken böjtöltek ádvent idején, de nemcsak ők, hanem pl. 
a bokortanyák tirpák evangélikusai is betartották ezt. 
Békéscsabán pedig a lányok „jó férjért" böjtöltek. Testi
leg és lelkileg felkészültek a nagy ünnepre. Arra is van
nak adataink, hogy a tázlári, akasztói, fülöpszállási, 
soproni és csengődi evangélikus gyülekezetekben ád- 
ventben fekete volt az oltárterítő színe. Miután az 
oltárterítő színének megfelelően öltözködtek, nemcsak 
az idősebb asszonyok, de a fiatal lányok ruhája is feke
te volt az ádventi vasárnapokon Szarvason, Békéscsa
bán, Gerendáson.

A  k a r á c s o n y i  ü n n e p k ö r  j e l e s  nap ja i :  
András napja november 30., Miklós napja december 6., 
Luca napja december 13., Ádám, Éva napja december
24., István napja december 26., János napja december
27., aprószentek napja december 28., szilveszter decem
ber 31., újév január 1., vízkereszt január 6.

Ezekhez a napokhoz számos jósló, varázsló szokás 
fűződött, melyeknek az volt a célja, hogy elősegítsék a 
következő esztendőben a megfelelő időjárást, a jó  ter
mést, az állatok egészségét és szaporaságát, az egyén 
egészségét, szerencséjét.

Ádvent első vasárnapja többnyire A n d r á s  n a p ja  
körüli időre esik. Ez a nap a magyar néphagyomány jel
legzetes házasság-, férjjósló napja. A  kíváncsi leányzók 
különböző módon igyekezték megtudakolni, hogy ki lesz 
a jövendőbelijük, honnan jön, gazdag lesz, vagy sze
gény? Például jósoltak álomból, úgy, hogy a párnájuk

alá férfi ruhaneműt rejtettek. Ahogyan a rigmus 
mondja:

Aki böjtöl András napján
Vőlegényt lát éccakán!

M i k l ó s  n a p já n  (december 6.) a jóságos Mikulás 
piros köpenyes alakja mindenki számára jó l ismert. Ez 
a szokás azonban nem olyan nagyon régi hazánkban. A  
múlt században vált ismertté a Miklós név szlovák név
alakja a Mikulás és a hozzátartozó, vélhetően osztrák 
eredetű szokás. A z ablakba való ajándékozás pedig 
Szent Miklós legendájából alakulhatott ki, miszerint a 
Szent egy szegény ember lányait úgy segítette, hogy éjsza
ka az ablakukba három aranyrögöt, más változat szerint 
keszkenőbe kötött aranyat tett.

Van olyan Miklós naphoz kötődő szokás is, amely 
nem kapcsolódik a Szent Miklós személyéhez, hanem  
ősi, pogány hagyomány. Decemberben hamar sötétedik, 
ezért eleink féltek attól, hogy a gonosz, rossz szellemek 
ilyenkor bajt okozhatnak. Úgy vélték azonban, hogy zaj
ja l el lehet űzni, ezért öltöztek maskarába, ijesztő kül
sővel, láncot csörgetve. A  Dunántúlon még a közelmúlt
ban is jártak az ún. „ láncosmiklósok ” azaz férfiak, legé
nyek bekormozott arccal, kifordított bundában. 
Elsősorban a gyerekeket és a lányokat ijesztgették. A  ha
tóságok már a 18. század óta igyekeztek ezt a szokást til
tani.

L u c a  n a p ja  december 13-a az év legrövidebb nap
ja volt a Gergely féle (1582) naptárreform előtt, a téli 
napforduló kezdete. Ezt a napot ősidők óta alkalmas
nak találták házasság-, halál-, termékenység-, 
időjárásjóslásra és varázslásra, női munkák tiltására és 
a l u c a s z é k  készítésére. Általános hiedelem szerint 
szerencsésnek tartották, ha Luca napján férfi köszönt

elsőként a házba. így vélték ezt pl. a mezőberényi, 
csorvási evangélikusok is. Ha véletlenül nő tévedt volna 
be, akkor pl. Tótkomlóson tréfásan kikergették a ház
ból. A z evangélikusok körében ugyancsak elterjedt volt a 
tyúkok hajnali megpiszkálása annak érdekében, hogy 
majd sok tojást tojjanak. A  Dunántúlon szinte még né
hány évtizede általánosan ismert szokás volt a 
l u c á z á s ,  k o t y o l á s .  A  fiúgyerekek jókívánságaik
kal keresték fe l a házakat: „Luca, Luca kitty-kotty, toj
janak a tiktyok, ludgyok.. ” kezükbe szalmát vittek, arra 
térdelve mondták el a mondókájukat. A  gazdasszony ezt 
a szalmát kivitte a tyúkjai alá abban a hitben, hogy ak
kor többet fognak tojni. Am int azt Huley Alfréd néhai 
evangélikus lelkész néprajzi kutatásai alapján tudjuk, a 
békésmegyei evangélikus falvakban is ismerték a l u ca -  
s z é k e t ,  aminek a készítését ezen a napon kellett elkez
deni, hogy azután karácsony éjjel a keresztútra vigyék A  
keresztúton a lucaszékre állva, meg lehet látni, legalábbis 
a néphit szerint, a falu boszorkányát vagy boszorkányait. 
Arról is tudomást szerezhetünk hogy ekkor vetik el a 
l u c a b ú z á t ,  mely ha karácsonyra kihajt, az életújulás, 
Krisztus születésének a példázata. A z időjárási megfigye
lések a l u c a k a l e n d á r i u m  ma is jó l ismert, akár
csak az ún. h a g y m a k a l e n d á r i u m .  A  Luca napi 
házasságjóslás egyik eszköze a lucaág,  azaz többnyire 
gyümölcság melyet Luca napján tesznek vízbe, és ha ka
rácsonyra kivirágzik ti leány közeli férjhezmenetelét jó 
solja meg.

A  karácsony, ádvent jellegzetes szokásai a k á n t á -  
lás ,  b e t l e h e m e z é s ,  sőt az o s t y a h o r d á s  is. 
Meglepő módon az ostyahordás az evangélikusok köré-

A  karácsonyi ünnepkör
ben is szokás volt. A  békési szlovákok ezt a hagyományt 
sokáig meg is őrizték noha az egyházi hatóságok már 
századokkal előbb tilalmazták. Tessedik Sámuel, a tu
dós szarvasi evangélikus lelkész, a 18. században arra 
hivatkozott, hogy a tanulók több hetet is elmulasztanak 
a sütéssel és széthordással, korhelykednek, lopnak kol
dulnak és az ostyákkal babonaságot űznek A  minden
kori tanító feladata volt az ostyasütés, mert az ostyáért 
kapott természetbeni járandóság a díjazásához tarto
zott.

A  b e t l e h e m e z é s  színhelye a középkorban még a 
templom volt, s csak idővel került ki onnan. A  betlehe- 
mes játék lényege, hogy házilag készített jászol vagy 
templom alakú betlehemmel házról házra járva énekel
nek köszönteitek A  játék főbb jelenetei: Mária és József 
szállást keres, de a király, a gazdag ember, a kovács stb. 
nem ad szállást; az angyal költögeti a pásztorokat, s az 
újszülött Jézushoz küldi őket; a pásztorok elmennek és 
ajándékot visznek A  betlehemes játéknak alföldi, du
nántúli, felföldi és erdélyi táji változatai vannak. A  szo
kás elsősorban a katolikusok körében terjedt el, de pl. a 
békési evangélikusok is betlehemeztek Harta német 
evangélikusainak jellegzetes szokása pedig a betlehemes 
játékból önállósult b ö l c s ö s k e .

A  karácsonyi énekkel köszöntés, k á n t á l á s  ugyan
csak élt az evangélikus hívők körében. A  kántálók az 
ablak alá mentek énekelni, a gyerekek jutalm ul kalá
csot, diót, almát kaptak a felnőtteket behívták a házba 
és megkínálták

A  k a r á c s o n y f á t  sokáig nem ismerték de gyertyát 
égettek ilyenkor a megérkezett világosság jelképezésére.
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„E urópának lélekre van szüksége!"
-  A N ém et P rotestáns Egyházszövetség 8. Z sinata  -

Németországban, a lutheri reformáció hazájában, már ötven éve szoros 
szövetségben és közös egyházszervezetben élnek egymással az evangélikus, 
uniált és református tartományi egyházak. A  huszonnégy önálló tartományi 
egyház alkotja együtt az „Evangelische Kirche in Deutschland” (EKD) át
fogó egyházi szervezetét, csaknem 29 millió protestáns hívővel (a római ka
tolikusok lélekszáma 28,1 millió Németországban).

Evenként egyszer zsinati ülésszakra jönnek össze a 24 tagegyház delegátu
sai Meghozzák a szükségessé vált új törvényeket, vagy megváltoztatják egyes 
törvények rendelkezéseit. És megvitatják az időközben fölmerült teológiai 
vagy belső egyházi kérdéseket. Megvitatják a nagy egyházszervezet következő 
évi költségvetését is és határozatokat hoznak a reformáció egyházainak ál
láspontjáról a mai ökumenikus, társadalmi, gazdasági vagy más közéleti 
kérdésekben.

rások törvényét. Szerepelt az Egyházak 
Világtanácsához és a Lutheránus Vi
lágszövetséghez való viszony néhány 
vitás kérdése. És ami a legtöbb időt 
vett igénybe, az EKD jövő évi költség- 
vetése, amelynek kiadásait a zsinat 6 
százalékkal leépíteni kényszerült a be
vételek csökkenése miatt.

Társadalm i és gazdasági 
kérdések

Eltérően a mi viszonyainktól, a 
zsinat témái között jelentős helyet 
foglaltak el a mai német társadalom 
és gazdasági élet gondjai. A zsinati 
üléseken hosszas vitákat folytattak 
elsősorban a sokmillió munkanélkü
li nehéz helyzetéről, az idegenekhez 
és a menekültek százezreihez való 
viszonyról, a nők helyzetéről a tár
sadalomban. Szóba kerültek a tele
vízióban és a rádióban megjelenő 
egyházellenes támadások. A fő kér
dés ebben a széles témakörben az 
volt: mit tehetnek ma az egyházak, a 
gyülekezetek és a keresztyének a 
mindennapi életben a súlyos szen
vedéseket okozó gazdasági-társa
dalmi gondok enyhítésére?

Elhatározta a Zsinat, hogy részle
tes állásfoglalást készít a reformáció 
egyházai részéről a szociális piac- 
gazdaság, a munkanélküliség, az 
idegenek és menekültek elleni han
gulatkeltés és támadások, valamint 
a nők társadalmi egyenjogúságának 
sokat vitatott kérdéseiben.

A három száz éves barokk  
Vártem plom  Friedrichshafenben

Az zsinati ülésszak
A német reformációi egyházak 

idei zsinati ülésszakát november 4. és
10. között rendezték meg a württem- 
bergi Friedrichshafenben, a Bodeni- 
tó partján. A megnyitó és a záró 
istentisztelet színhelye a 18. század 
elején épült barokk Vártemplom 
volt. A zsinat üléseit egy hatalmas, 
modern konferenciaközpontban, a 
Zeppelin-Haus-ban tartották. A 
többszáz delegátus, szakértő és meg
figyelő mellett mintegy 30 külföldi 
evangélikus és református egyház -  
közöttük a közép- és kelet-európai 
kisebbségi egyházak -  meghívott 
képviselői voltak jelen a világ min
den részéből. A reggeltől az éjszaká
ba nyúló üléseket Klaus Engelhardt 
püspökkel együtt Jürgen Schmude vi
lági elnök vezette. A német kormány 
képviselője köszöntötte a Zsinatot és 
Württemberg tartomány kormánya 
is fogadást adott annak tiszteletére. 
A német televízió helyszíni közvetí
tései és a sajtó részletes beszámolói 
révén az egész német közvélemény 
értesülhetett a zsinat eseményeiről 
és határozatairól.

Egyházunk számára is figyelemre 
méltó, miről tanácskozott a reformá
ció egyházainak német szövetsége, a 
legnagyobb reformációi tömb, a 
csaknem 30 milliós német protestáns 
tizmus, ezen az őszön Európában. 
Erről kívánunk rövid beszámolót ad
ni olvasóinknak a következőkben.

Belső egyházi élet
Sok időt vett igénybe a zsinaton a 

mai belső egyházi kérdések megvitatá
sa. Itt egyik fő téma a hivatalos munka
szüneti napként ugyan most megszün
tetett, de egyházi ünnepként tovább 
élő novemberi „Bűnbánati és Imanap” 
szükségessége volt. A reformáció egy
házai élesen tiltakoztak az őket egyol
dalúan sújtó parlamenti döntés ellen. 
Határozat született a templomok „me
nedékhely” (asylum) szerepéről a me
nekültek és idegenek számára. Megvi
tatták újra a katonák lelkipásztori gon
dozásának a kérdését a hadseregben. 
Kiegészítették az egyházi fegyelmi eljá

Európa egysége és 
az egyházak

Rendhagyó módon ez idén a pro
testáns Zsinat főtémája nem egy teo
lógiai vagy belső egyházi kérdés volt. 
Csaknem két teljes napot vett igény
be az idei központi téma: „Európa 
hívja a keresztyéneket az igazságosság 
és a béke közösségére”.

Engelhardt püspök ezzel kapcso
latban idézte évi jelentésében 
Jacques Delors francia Európa-poli- 
tikust „Európának lélekre van szük
sége”. A reformáció egyházainak ki
kerülhetetlen felelőssége -  mondta -  
hogy az Evangélium ma is mindenütt 
megszólaljon abban a missziói terü
letté vált Európában, amelyet ko
runkban az erkölcsi alapelvek és 
értékek végzetes elvesztése fenyeget. 
Mert ezek nélkül soha nem lesz igazi 
emberi együttélés és egység ezen az 
öreg kontinensen, sem a népek, sem 
az egyes emberek között!

„Gyakran találkozunk az Európa- 
szimbólummal: ez egy kék zászló, 
amelyen tizenkét arany csillagból ál
ló koszorú látható. Ezt az ismertető
jelet 1955-ben az Európa Thnács fo
gadta el. És 1986-ban átvette azt az 
Európai Közösség is. Sokan nem is
merik a tizenkét csillag jelentését; ez 
még az Európa Parlament tagjaira is 
érvényes. Amikor közülük az egyik 
képviselő arról beszélt, hogy a csilla
gok számát az Európai Unió tagjai
nak a számához igazítva növelni kel
lene, az Európa Bizottság 1994-ben 
ezt válaszolta: a tizenkettes szám 
nem a tagállamokat jelképezi, ha
nem a Biblia utolsó könyvéből van 
véve. A Jelenések Könyvében (12,1) 
ez áll: Ekkor nagy jel tűnt fö l az égen: 
egy asszony a Napba öltözve, a lába 
alatt a Hold és a fején tizenkét csillag
ból álló korona. Ez az égi jel arra fi
gyelmeztesse az embereket, hogy a 
tökéletesség itt a földön nem érhető 
el. Ezt az összenövő Európa épí
tőinek mindig szem előtt kell tartani
uk.” (Engelhardt püspök elnöki 
jelentéséből)

Jó volt átélni ezen a nagy találkozón, hogy az Evangélium hirdetésének és 
élésének, kérdései mennyire foglalkoztatják ma a reformációból sarjadt legna
gyobb európai egyházi közösséget. És ugyanakkor Engelhardt püspök jelen
téséből is, de a Zsinat határozataiból is megtapasztalni, hogy a német reformá
ció egyházai milyen nagy felelősséggel, sokoldalú támogatással fordulnak a ma
guk számos gondja között is a közép- és kelet-európai kisebbségi egyházak, köz
tük a mi hazai egyházunk felé. Dr. Nagy Gyula
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«... ÉS A FÖLDÖN BÉKESSÉG”

Kiengesztelődés Európában
-  Az EKD Zsinatának Üzenetéből -

Mi, keresztyének, az Istennel való kiengeszteltségből élünk. Ezért kérünk minden em
bert: Engedjétek meg kiengesztelni magatokat Istennel! De mint Istennel kiengeszteltek, 
segíteni tudjuk és akarjuk a kiengesztelődést a népek, a kultúrák, a hitvallások és a kü
lönböző vallások emberei között....

A keresztyének és az egyházak legfontosabb föladata Európában az, hogy megma
radjanak eredeti küldetésük mellett: hirdessék az Evangéliumot szóban és cselekedet
tel minden embernek. Az „európai missziói területen” nem némulhat el az Evangéli
um hangja! Ez az Evangélium pedig üzenet Isten szeretetéről. Európának szüksége 
van Istenre és szüksége van olyan emberekre, akik Istenben bíznak. A hit és a feleba
ráti szeretet reménységet sugároznak szét az erkölcsiségbe és az etikába, a nevelésbe 
és a kultúrába, a politikába és a gazdasági életbe, egy magát szekuláris módon értel
mező társadalomban. És hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa egy kiengesztelődött kö
zösséggé nőjön össze.

Ha a reformáció és ellenreformáció korszakában a nyugati keresztyénség ketté is sza
kadt, az EKD Zsinata emlékeztet arra, milyen része volt Európa fejlődésében az Isten ke
gyelméről szóló evangélium ájrafölfedezésének. Arra kéri tehát a gyülekezetek minden tag
ját: a keresztyén ember felelős szabadságával vegyenek részt Európa egyesítésében!

Hogy Európa eggyéválása sikerül-e, az lényegében azon fordul meg: sok ember elfo
gadja-e az Isten kegyelme által való kiengesztelődés üzenetét és engedi-e magát ezen 
az üzeneten keresztül egészen áj viszonyba hozni más kultúrák, vallások és nemzetek 
tagjaihoz, akiktől addig elkülönítve élt.

A népek, kultúrák, hitvallások és a különféle vallási közösségek kiengesztelődése 
csak akkor következik be, ha föüsmeijük és elismeijük a saját vétkeinket és ha készek 
vagyunk a megbocsátásra. Ötven évvel a „Stuttgarti Bünvallás” után (a német protes
táns egyházak közös bűnvalló nyilatkozata 1945-ben -NGY) megköszönjük Istennek, 
hogy népünk és egyházunk megbékélésre talált azoknak az embereknek és népeknek a 
részéről, akiknek Németország kimondhatatlan szenvedéseket okozott. A Zsinat föl
hívja a keresztyéneket Németországban: ne fáradjanak el a kiengesztelődésért, az igaz
ságosságért és a békéért való küzdelemben!

r
„Ne várj nagy dolgot életedbe, / 

Kis hópefyhek az örömök, / Szitá
ló, halk szirom-csodák / Rajtuk át 
Isten . szól: jövök ” -  Reményik 
Sándor ismert verssorai a min
dennapi élet Isten-kereséséről, 
az élet apró rezdüléseiről szól
nak, amelyekben felfedezhetjük 
Isten szeretettnek, gondviselé
sének jeleit. Am a Karácsony 
csodájáról ő is másképpen be
szél, János evangélistáról írt ver
sében: „Megfeszül a lénye, mint az 
íj, / Feszül némán a mélységek 
fölé, / Míg lényéből a szikla-szó ki
pattan / S körülrobajlik a zord kat
lanokban /  Visszhangosan, eget- 
földet verőn, / Hogy megrendül a 
Mindenség szíve: / Kezdetben vala 
az Ige. / S az Ige testté lön. ”

A karácsonyi angyali ének cí
münkben idézett két szavára hi
vatkozva, így szeretném átalakí
tani Reményik verssorát: „Várj 
nagy dolgot életedbe!” Nagy, 
tiszta, karácsonyi örömöt!

A betlehemi pásztorok lelkiál
lapota messze volt az örömre 
hangoltságtól. Magányosság és 
félelem érzése volt a szívükben, 
azt is érzékelték, hogy egész né
pük életére a pangás a jellemző. 
Nem volt prófétai szó, a messiá
si várakozás is távolinak, ködbe- 
veszőnek tűnt, a római uralom, a 
belső hitélet lanyhasága, a vallá
si csoportok és pártok viszályai 
semmi igazi, nagy örömöt nem 
tettek lehetővé. Azt is érezhet
ték, hogy ők népük legkevésbé
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„...N A G Y  Ö R Ö M E T ...”
becsült kivetettjei, akikre a töb
biek alig figyelnek.

Napjainkban is idegenül hang
zik a karácsonyi ígéret: nagy örö
met készít nekünk Isten...

Kis örömöket még el tudunk 
képzelni. Egy meghosszabbított 
munkaszerződés, egy jól sikerült 
karácsonyi családi összejövetel, 
egy jó osztályzat az iskolában, 
egy sportsiker a sportrajongók
nak, egy meleg szoba, ahova ha
zatérhetünk és ezekhez hason
lók. Ezek lehetnek a „kis hópe- 
hely-örömök”, amelyek azonban 
hamar elolvadnak és jönnek a 
gondok, félelmek, elégedetlen
ségek, kilátástalan helyzetek, a 
mindennapok küzdelmei. A ka
rácsonyi telt templomok lélek
emelő képét megint felváltja a 
foghíjas templompadok képe, az 
öröm néhány órára korlátozott 
érzését követi ismét a félelem, a 
gondok, a pangás hosszú ideje.

Am, ha ez így van, akkor nem 
értjük a Karácsonyt! Mert ami ak
kor történt, az végérvényesen lezár
ta a kilátástalanság idejét! .Meg
rendül a Mindenség szíve: Az Ige 
testté lön!” A „nagy öröm” azt je
lenti, hogy soha többé nem kell már 
Isten kijelentése nélkül élnünk! 
Sem a külső körülmények nehezü- 
lése, sem a bűn ereje, sem a halál 
hatalma nem semlegesíthetik többé 
ezt az örömet: Jézus Krisztus meg
született, eljött közénk, teljesen el
végezte megváltói szolgálatát, meg
nyitotta előttünk az utat Istenhez.

Ez akkora örömhír, hogy két
ezer év múltán is csak kóstolgat
juk és egy-egy emberi életen be
lül is csak ennyit tehetünk: en
gedhetjük, hogy kiszorítson kö
zönyt és kishitűséget, félelmeket 
és reménytelenségeket. Rá kell 
ébrednünk, hogy nincsen olyan 
élethelyzet, nincsen olyan teher, 
nincsen olyan kétség, amelyet ne 
győzne le, amely alól nem oldana 
fel ez a hír soha többé nem kell 
Jézus nélkül élnünk, mert 0  el
jött, közöttünk lakozott, majd el
ment, hogy helyet készítsen ne
künk Istennél, de lélekben ve
lünk marad életünk és a világ vé
gezetéig, egyszer pedig újra el
jön, hogy a kereszten kivívott 
győzelmét az ítéletben is érvé
nyesítse!

Ez az a nagy öröm, amelyet a 
pásztorok magukkal vittek Betle
hembe és átsugároztak mindenki
re, akivel csak találkoztak. Ez az a 
nagy öröm, amellyel mi is tarto
zunk embertársainknak, bármi
lyen legyen is a kor és a „társadal
mi közérzet”... Ennek az öröm
nek sugároznia kell családban és 
gyülekezetben, társadalomban és 
a népek között, mert nem tarthat
juk meg magunknak.

Nem kis hópelyhekről, hanem 
nagy, a Mindenség szívét is meg
rendítő örömről szóljon sza
vunk, énekünk, életünk Kará
csonykor

Szirmai Zoltán

A
Karácsony -  Újév -  Vízkereszt

Mint két hatalmas oszlop között 
egy kisebb határkő, ̂ úgy áll itt előt
tünk a címben az „Újév” elnevezés. 
Együtt kell látnunk ezt a hármast, 
hogy mélyebb titkokra, minket meg
örvendeztető titkokra döbbenjünk 
rá. Három ünnepet látunk itt egymás 
mellett és után?

Aligha! Mert a karácsony és a víz
kereszt lényegüket tekintve egymás
sal találkoznak, s közrefognak vala- 
mit, mintegy átölelve. Érdekes lehet
ne a történeti visszatekintés is, hogy 
mióta ünnepeljük a karácsonyt a 
maihoz hasonló formában, de itt 
most a részletes leírástól el kell tekin
tenünk. Annyi azonban elmondható 
itt is, hogy a Kr. u. 4. század után 
kezdték december 25-én ünnepelni a 
karácsonyt, ám Keleten (ma az orto
dox keresztyénség világa) már előbb 
január 6-án ünnepelték Krisztus meg
jelenését, görögül az epifániát.

Az emberi lélekkel veleszületett 
vágy az ünnepelni akarás; bár mint 
annyi mindent, ezt is ki lehet irtani a 
lélekből, meg lehet fosztani az ün
neplés művészetétől, evés-ivás- 
tévézés-alvás-kijózanodás ellaposító 
folyamatává lehet tenni a legszen
tebb ünnepeinket is. Különösen ak
kor, ha nem csodálkozunk rá azokra 
a titkokra, amelyek az ünnepeinken 
jönnek hozzánk, hogy lelkünket in
jektálják, tartalommal töltsék meg. 
Pedig itt is hatalmas lelki tartalomról 
van szó, abban a formában is, aho
gyan a címben olvasható: kará- 
csony-újév-vízkereszt (epifánia).

A karácsony eredeti szava a latin 
inkamáció (= megtestesülés). Jézus

Krisztusban Isten igéje inkamáló- 
dott, az ige testté lett!

Hallatlan jelentősége van annak, 
hogy Isten Jézus Krisztusban belé
pett ebbe a világba! Talán sokan azért 
nem hisznek megrendülve mindeb
ben, mert még csak fel sem fogják az 
.óriási kijelentést: Isten belépett a vi
lágba! Alászállt a mi szintünkre! 
Kinn a határban látjuk a villamos- 
áram nagyfeszültséget elbíró vezeté
keit. Azt az óriási feszültséget transz
formálni kell olyan szintre, hogy be
fogadható legyen a mi kis háztartása
inkban. Ha nem transzformálnák a 
nagyfeszültséget, elégne a hálóza
tunk, sőt az otthonunk is. Isten is be
fogadható szintre transzformálta ma
gát Jézus Krisztusban, hogy szívünk
be, lelkűnkbe engedhessük Őt!

Istennek ez a belépése -  szintünk
re transzformálódása -  nem önma
gáért történt, hanem érettünk, miat
tunk, nekünk!

Kettős síkon emlékezik meg az 
Egyház erről a hatalmas isteni lé
pésről: az egyik a karácsonyi ünnep
lés (december 25. körül) a maga sa
játságos és jellemző díszleteivel 
(betlehemes, angyalok, pásztorok, 
három királyok stb.), a másik az 
epifánia ünnepe (megjelenés, janu
ár 6-án). Ennek a páratlan ese
ménynek kettős megjelenésével van 
tehát dolgunk, előbb egy népsze
rűbb, populáris megjelenítéséről, 
majd egy elvontabb, fennköltebb 
megjelenítéséről. De ugyanaz a tar
talom van mind a kettő mögött! És 
ennek a páratlan eseménynek a ket
tős megjelenítése körbe öleli a mi

emberi valóságunkat, létünket, mú
landóságunkat.

Véletlen vagy sem, nem eldön
tendő, de tény, hogy az idő múlását 
jelző óév-újév határkövet közrefogja 
ez a két hatalmas oszlop. Az egyetlen 
igazság (hogy Isten emberré lett) ket
tős megjelenítése (karácsonyi díszle
tek és az epifánia), azaz december 25. 
és január 6. közrefogják december 
31./január 1-et! Ez a középső kettős 
dátum a mi múlandóságunkat jelzi... 
hogy rohan az idő... és az ember kí
sérletet tesz arra, hogy zajosan mú
lassa az időt (trombitál és kabarézik), 
mintha ezzel kevésbé lenne fájdal
mas az évek gyülekezése. Ám 
amennyivel másként lehet látni az 
idő múlását ebben a szent ölelésben, 
ahogy a decemberi karácsony és a ja
nuári vízkereszt (epifánia) körbeöle- 
lik a mi időnket. Belépett az örökké
valóság az ideiglenesbe, hogy átölel
jen minket, múlandó embereket. 
Jobb a halál ölelése? Az kéretlenül is 
jön! Karácsony és epifánia: Isten öle
lése Jézus Krisztusban! Akaratunk 
ellenére nem akar legyűrni minket, 
csak jön felénk az Isten átölelésre 
tárt karokkal. Mit teszünk? Újra ar
cába vágunk hitetlenségünkkel?

December 25-én a karácsony -  ja
nuár 6-án a vízkereszt, az epifánia. 
Lényegében ugyanaz a tartalom 
más-más megjelenésben, de körbe- 
öleli a mi óév-újév-mulandó időn
ket, életünket, minket... Érezzük át 
ezt az ölelést és így kívánunk min
denkinek boldog karácsonyt, áldott 
új évet Jézus Krisztusban!

Ribár János

evangélikus hagyományai
Volt, ahol azért tették az ablakba, hogy jelezzék: szívesen 
fogadják a köszöntőket. A  téli napforduló idején a meg
újuló természetet jelképező zöld ágat már ősidők óta be
viszik a házba. Ez lehetett a karácsonyfa elődje. A  kará
csonyfa díszei pedig feltehetően a karácsonyi templomi 
misztériumjátékok paradicsomi fáját jelképező életfáról 
valók az alma, a kígyót jelképező lánc. A  karácsonyfa 
ma ismert formájában evangélikus német hagyomány és 
a kutatás szerint Luther Márton állított első ízben kará
csonyfát a gyermekei számára. Korábban csak a szabad
ban állítottak közös karácsonyfákat, melyre a szegények 
számára aggatták fel az adományokat. Hazánkba a bécsi 
udvar és főúri, majd polgári családok közvetítésével jutott 
el a parasztsághoz is. Napjainkban egyre népszerűbb szo
kás az á d v e n t i  k o s z o r ú ,  melynek négy gyertyája 
ádvent vasárnapjait jelképezi A  legújabb megfigyelések 
szerint az ádventi koszorú körül sajátos családi ájtatosság 
alakul k i

S z e n t e s t e  nem hivatalos egyházi ünnep, ennek el
lenére hagyományosan istentiszteletet tartanak az evan
gélikus templomokban. E  napon sokfelé az evangéliku
sok is böjtöltek, egész nap nem ettek zsíros ételeket. Szo
kás volt a karácsonyi asztal alá szakajtót helyezni s be
le mindenféle terményeket, hogy a következő esztendő
ben bő termés legyen.

Vacsorához akkor ültek, mikor elcsendesedett a falu. 
A  családi áhítat része volt az ének és az imádság. Régen 
is, ma is jellegzetes ételeket esznek ilyenkor: fokhagymát, 
diót, almát, káposztát, újabban halat, mákos tésztát. A  
mákos guba különösen az evangélikus szlovákoknál el
maradhatatlan volt. A  karácsonyi ételek maradékának

is jelentőséget tulajdonítottak, a karácsonyi morzsát egy 
évig is megőrizték alkalomadtán pl. a jószágot próbálták 
a füstjével gyógyítani.

A z 1994-es Evangélikus Naptárban olvashattuk, hogy 
Nagytarcsán még ma is az esti istentisztelet után a presbi
terek és az ifjúság végigjárja a gyülekezeti tagok házait. 
Égő gyertyával és énekszóval köszöntenek. Durtaegyhá- 
zán a toronyba mennek ugyancsak a presbiterek és a fia
talok és énekszóval köszöntik a falut.

K a r á c s o n y  n a p j a  a család ünnepe. K a r á 
c s o n y  m á s n a p j á n ,  István napján jártak a Dunán
túlon a regölők köcsögdudával csörgős bottal. Sokat 
foglalkozott ezzel a szokással a kutatás, mert ősi sámán- 
szertartás nyomait véli felfedezni benne, különösen a 
refrénben: Haj regö rejtem, regö, regö, regö rejtem...

December 28-án a p r ó s z e n t e k  n a p ja ,  a Heró- 
des parancsára Betlehemben és környékén megölt Krisz
tusért mártírhalált halt gyermekek emlékünnepe. E  nap 
jellegzetes szokása a v e s s z ő z é s .  A  szokást nevezik 
o d o r i c s o l á s n a k ,  c s a p u l á s n a k ,  s u p r i k á l á s -  
n a k ,  m u s t á r o z á s n a k .  A  vessző az élet és termé
kenység szimbóluma. A  katolikus egyház a vesszőket 
megszentelte, a protestáns prédikátorok azonban elítél
ték ezt a szokást. Aprószentek napján pl. a Dunántúlon 
a legények mentek korbácsolni a lányokat, miközben 
mondókát mondtak, mely így kezdődik: „Friss egészsé
ges legyen az újesztendőben... ”

A z évkezdet hosszú történeti fejlemény eredménye. 
A  középkorban december 25. volt, a Gergely-féle naptár
reform után vált a polgári év kezdetévé január 1 .

A  s z i l v e s z t e r i ,  ú j é v i  szokások közül sokat ma

is jó l ismerünk. Rendkívül gazdag hagyomány kapcsoló
dik az évkezdethez. Jó alkalom a jóslásokra, varázslá
sokra. Közismert, hogy ilyenkor disznóhúst eszünk, mert 
előre túrja a szerencsét. A  szárnyast azonban nem szok
tuk ilyenkor fogyasztani, mert az elrepítené, kikaparná a 
szerencsénket. A  bab és főként a lencse a pénzbőséget 
varázsolja. A  jóslásoknak se szeri, se száma. A  gombóc
főzéssel, ólomöntéssel, egyéb praktikákkal a jövendőbe
li nevét és foglalkozását tudakolhatják ilyenkor a leá
nyok A z e l s ő  l á t o g a t ó n a k ,  akárcsak Luca nap
kor, férfit vártak és néhol várnak még ma is, abban a hit
ben, hogy csak az hoz szerencsét. A  múlt század óta a 
városokban ezért is látogatták a házakat, jókívánságaik
kal a kéményseprők lámpagyújtogatók házmesterek 
stb. Elmaradhatatlan jelképek a ló h e r e  és a p a t k ó .  
A  patkó mágikus erejű vastárgy, a küszöbre száraival ki
felé helyezik hogy behozza a szerencsét. A  rtégylevelü ló
here talán a ritkasága és a zöld színe miatt hoz szeren
csét.

A  hagyományőrző evangélikus családok közösen vár
ták az éjfélt. A z éjfél közeledtével már egyházi énekeket 
énekeltek Volt, ahol a templomtoronyban énekeltek 
ilyenkor. Gerendáson a fúvószenekar az „Erős vár a mi 
Istenünk...” dallamát játszotta. A  békéscsabai torony
éneklés éneke: „ Vigyázzatok azt kiáltják... ” Szilveszter, 
akárcsak szenteste, nem hivatalos egyházi ünnep, de ha
gyományosan minden gyülekezetben istentiszteletet tar
tanak A  kimondott szó varázserejébe vetett hit alapján 
nagy jelentőséget tulajdonítanak a köszöntőknek

Adjon Isten minden jó t az újesztendőben,
Fejér kenyér dagadjon nyárfa tekenőben.
Bor, búza, kolbász legyen m indig bőven,
A  patikát feledjük az újesztendőben.

A  karácsonyi ünnepkör zárónapja v ízke resz t ,  ja
nuár 6 . A  katolikus falvak jellegzetes szokása volt ekkor 
a víz- és a házszentelés. Ilyenkor jártak a háromkirályok 
díszes süvegben, kiugratható csillaggal. A  protestáns pu
ritanizmus tiltotta a háromkirályjárást. Jellegzetes ének
szövegük az ún. csillagének melyről a 16. század óta 
vannak adataink

Háromkirályok napját,
Országunknak egy istápját,
Dicsérjük énekkel,
Vigadozó versekkel.
Szép jel, szép napunk támad.

A  háromkirályokról a Biblia elbeszéli, hogy messzi ke
letről bölcsek jö ttek okik a csillag nyomán aranyat, 
tömjént, mirhát vittek Jézushoz. A  Biblia nem említi a 
nevüket, a VI. századtól azonban már tudni vélik hogy 
Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

A  vízkereszt az egyetlen olyan evangélikus ünnep, me
lyet a reformátusok nem tartanak annak

A  vízkereszti koleda alkalmával gyűjtött természetbe
ni ajándék a lelkészek járandósághoz tartozott. A  v í z - 
k e r e s z t i  k o l e d á r a  a házaknál előre készültek mert 
m ára templomban is kihirdette a lelkész. Minden csalá
dot felkeresett vízkeresztig. A  kántor, a rektor és egy erős 
férfi kísérte el. A  tirpákoknál a Tranoszciuszból énekel
tek A  lelkész áldást, jókívánságot mondott, a gyerekeket 
vizsgáztatta. A z ajándékokat, ételeket zsákba gyűjtötték 
a házaknál.

Vízkereszt egyrészt a karácsonyi ünnepkör zárónapja 
-  újabban a karácsonyfát is ilyenkor szokták leszedni -  
másrészt a farsangi időszak kezdőnapja.

Fülöp Attiláné dr. Tátrai Zsuzsanna 
néprajzkutató
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AZ EGÉSZ NÉPNEK ÖRÖME”
Régi idők emlékeként él ben

nem ez a kifejezés: „mindenki 
karácsonyfája". Tereken, áruhá
zak előtt felállítottak egy hatal
mas fenyőfát, csillogó díszekkel 
feldíszítették, s mindenki meg
csodálhatta, körülállhatta, talán 
még egy-egy szem szaloncukrot 
is kaphatott az odasomfordáló 
gyerek a piros köpenyben ott sé
tálgató Télapótól. Mindezt azért 
készítgették jótékony emberek, 
hogy „az egész népnek öröme” le
gyen. Azoknak is, akik otthon 
nem tudtak karácsonyfát állíta
ni. Legalább a köztereken része
süljenek a karácsony öröméből. 
Ennyit jelentene csupán, erre 
kötelezne a karácsony üzenete?

A keresztyének karácsonya, 
Krisztus születésének szent ün-

V

nepe ennél jóval többet akar el
érni bennünk és általunk. A ka
rácsonyi üzenetnek missziója 
van. Tbvább kell adni a kará
csony evangéliumát, hogy az va
lóban az egész nép örömévé 
váljék. Ez pedig nem prédiká- 
lást jelent, hanem sokkal in
kább a szeretet összekapcsoló 
erejének elfogadását és meg
élését. Ahogyan Isten megkere
sett minket és magához ölelt, 
úgy kell nekünk is megtalálni a 
másik embert, az egész népet, a 
széles világot. Karácsony 
felelőssé tesz bennünket egy
másért, egymás vidám holnap
jáért, boldog jövőjéért. Van-e 
ennél szélesebb perspektíva, 
nagyobb feladat?

Életünkben sok-sok elválasztó

erő működik, ami ember és em
ber közé áll, s nem engedi, hogy 
csorbítatlan örömben legyen ré
szünk. Elválaszt bennünket egy
mástól az, hogy más a bőrünk 
színe, más a kultúránk, mások a 
szokásaink, beidegződéseink, 
más a természetünk, másképpen 
gondolkodunk. Elválaszt a kü
lönböző világnézet, még hitünk
ben is vannak különbségek, 
amik egymással szembe, egymás 
ellen tudnak fordítani. Ma és 
mindig igazában arra van szűk- - 
ség, hogy keressük egymás kezét, 
munkáljuk egymás igazi örömét. 
Isten szent szándéka, amit kará
csony tényében kifejezett, az, 
hogy igazi öröme legyen minden 
népnek, az egész világnak.

Vet8 Béla_________ J

Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk kevés műkincset tu
dott megőrizni zivataros és üldö
zésekkel teljes történelme során. 
Kétszeresen is érdekes lehet tehát 
az az alkotás, amelyik a múlt szá
zad felekezeti harcai közepette 
egy természeti csapás kapcsán az 
önzetlen segítségnyújtásra emlé
keztet.

Az Evangélikus Országos Mú
zeum méltán egyik büszkesége az 
ún. Árvízi kehely. Nevét az 1838-as

nagy pesti árvízről kapta amely, a 
Deák téri evangélikus templom ki
vételével, elöntötte a környező vá
rosrészeket. A templom akkori lel
késze, Lang Mihály, személyválo
gatás nélkül mindenkit befogadott 
a biztonságos falak közé, aki csak 
hozzá fordult segítségért; így az 
alacsonyabban fekvő zsidó negyed 
lakóit is.

Herman Lőwy, a zsidó hitközség 
akkori elöljárója, ezüstműves, há
lából készíttette ezt a kelyhet 
Becsben Lang Mihály részére. Az 
igényes ezüstkehely kalapált, vé
sett, cizellált technikával készült, 
rajta aranyozás nyomai is felfedez
hetőek. Kerek talpának középsáv- 
jában levélornamentika, talpszá
rán három akantuszlevél látható. 
A talpperemen (akárcsak a kehely

Az árvízi kehely
peremén) helyezkedik el a bécsi 
mester, Alois Waynand (működött 
1824 és 1850 között), monogramja 
és a bécsi próba-jel. A kehely szá
rának sima balluszteres nodusa fe
lett nagyméretű kupa található, 
amelynek alsó része kosárszerűen 
kiszélesedik. Ezen szív alakú pal- 
mettával díszített mezők helyez
kednek el. A kupa-testen trébelt, 
cizellált nagyméretű jelenet látha
tó, amely a 1838-ik évi pesti árvizet 
ábrázolja a Deák-téri templom 
előtt. A mezőben a hálás adomá
nyozó német nyelvű szövege olvas
ható: „Hermán Lőwy ein dankbarer 
Israelit -  seinem christlichen 
Mitbruder: dem hochwürdigen 
Herrn (MICHAEL LANG) für 
seine der leidenden Menscheit in 
den unglücklihen Überschwemung- 
tagen vom März 1838 geschpendete 
Wohlthaten” (Lőwy Herman, egy 
hálás izraelita, keresztyén testvéré
nek: a nagytiszteletű Lang Mihály 
úrnak, 1838 márciusának szeren
csétlen árvízi napjaiban a szenvedő 
emberiség számára ajándékozott jó 
létiéiért”).

ííölot ?.é zönoh .no  -ßi&z jßszö’i moißboi

Hálaadás zenés áhítatban

A kehely szájpereme alatt héber 
felirat olvasható: Ezsaiás. 25,4., 
alatta Lang Mihály 1840-ből való 
német nyelvű üzenete, melyben a 
gyülekezetének adományozza a 
kelyhet: „Michael Lang, deutscher 
Prediger der vereinigten Pesth-Ofner 
evang: Gemeinde Aug: Confi 
spendet diesen Kelch seiner theuem  
Gemeinde deren Kirche zu Pesth, 
wärender /  der grossen Über
schwemmung im März 1838, vielen 
unglücklichen Christen u: Israeliten 
eine freundliche u: sichere 
Zufluchtstätte war. Pesth, am 3. 
Mai. 1840” („Lang Mihály, az ágos
tai hitvallású pesti evangélikus gyü
lekezet német prédikátora ajándé
kozza ezt a kelyhet az ő  drága gyüle
kezetének, amelynek pesti templo
ma az 1938-as nagy árvíz alatt sok 
szerencsétlen keresztyénnek és izrae
litának barátságos és biztos mene
déke volt. Pest, 1840. május 3. ’’).

Az Árvízi kehely megtekinthető 
az Evangélikus Országos Múzeum 
állandó egyháztörténeti kiállításán 
(1052 Budapest, Deák tér 4).

Harmati Béla László

Zenés áhítatra szólt a meghívó az 
óbudai evangélikus templomba. A 
meghívó alján szerényen meghúzódva 
olvastuk: „Az est karmesterei és ige
hirdetője sikeres szívműtétjük után há
lát adnak Istennek és köszönetét mon
danak orvosaiknak, valamint a kórház 
személyzetének.”

Szokolay Sándor zeneszerző B álint 
László  budai esperes és B álint József a 
nagytarcsai Jubilate Énekkar karna
gya, hónapokkal ezelőtt a Városmajor 
utcai Szív- és Érsebészeten estek át si
keres szívműtéten. Ezért volt a hála és 
a köszönetmondás.

Az est házigazdája G áncs Péter 
nagytarcsai lelkész volt. A programban 
Szokolay Sándor három kórusművét 
vezényelte. A kórus ezenkívül J. S. 
Bach 106. kantátáját, Haydn Kleine 
Orgelmessejét és Gárdonyi Zoltán: 
Megszentelem e házat című kórusmű
vét szólaltatta meg Bálint József kar
nagy vezényletével.

Szokolay Sándor bizonyságtételé
ben a zene, a szív és a hit kapcsolatáról 
szólt. A zene a hálaadás zenéje, a szí

vünk mélyére néz Isten és a hit annak 
bizonyossága, hogy minden lehetséges. 
Bálint László esperes igehirdetésében 
az élet Uráról, a Jézus Krisztus megje
lenése által kapott új életünkről és 
örök életünkről (2Tim 1,10) tett bi
zonyságot.

Több volt ez az este, mint meghitt 
elcsendesedés a zene hallgatása köz
ben. Missziói alkalom volt, mely Isten 
színe elé gyűjtött és állított gyógyulta- 
kat és gyógyító orvosokat, kórházi ápo
lókat és az egész gyülekezetét. Ez a 
megérintettség csendült ki dr. Szabolcs 
Zoltán  főorvos, a Városmajori Szívala
pítvány kuratóriumi tagjának köszönő 
szavaiból. Ha hétfőn bemegyünk a kór
házba, nem ott fogjuk folytatni, ahol 
pénteken abbahagytuk. Ebben a nagy 
családban erőt kaptunk és borzasztó 
nagy felelősséget.

A  zenés áhítatnak nem volt 
belépődíja, önkéntes adakozás volt a 
templom kijáratánál. Megtudtuk: több 
mint negyvenezer forint gyűlt össze az 

i alapítvány számára. Legyen rajta a 
gyógyító Isten áldása! tszm

Az európai diakóniai munka vezetőinek konferenciája
Egyre több árnyékot felmutató 

világunkban növekvő szükség je
lentkezik a segítésre. Nem csupán 
hazai jelenség a menekültek gya
kori látványa és a hajléktalanok 
szomorú tekintete. Angliában 
éppúgy találkozunk velük, mint 
Svédországban. Munkanélküliség 
nemcsak magyar társadalmunkat 
sújtja, de az egész kontinens napi 
gondjai közé tartozik. Nem is szól
va a kábítószer élvezetének ter
jedéséről, s azok káros következ
ményeiről. Sokan felvetik a kér
dést, nem jelenti e sor megoldat
lan Európa-méretű gond a fo
gyasztó társadalom elméletének s 
gyakorlatának a végét? A válasz 
megadása nem tartozik e sorok 
írójának feladatai közé, de töpren
geni lehet rajta.

A franciaországi Mittelwihrben, 
az elzászi tájakon tartott konzultá
ció rendezői a diakónia a gyengék,

Eduard Schweizer zürichi pro
fesszor, az egyik leghíresebb mai 
Újszövetség-kutató ezzel a címmel 
tartott előadást október 17-én Bu
dapesten a Ráday Kollégiumban. 
A 82 éves professzort másnap dísz
doktorává avatta a Kolozsvári Pro
testáns Teológiai Intézet, így ke
rülhetett sor az előadásra.

Kicsoda Jézus? -  teszik fel ma is 
sokan a kérdést. Kiváló zsidó taní
tó, népvezér, vagy valaki más? Ki 
bocsáthat meg bűnöket? -  kérdez
te Schweizer professzor a béna 
meggyógyításának tanúihoz ha
sonlóan (Mk 2,7). De miért nem 
mondta meg magáról -  mindjárt, 
mindenkinek - , hogy ő a Messiás, 
az Isten Fia? A mózesi törvénnyel 
is szabadon bánt, módosította, szi
gorította („én pedig azt mondom 
nektek...” Mt 5,17 kk). Azért nem 
nevezte magát rögtön Messiásnak 
és Isten Fiának, mondotta 
Schweizer professzor, m ert tanítá
sa, cselekedetei alapján más, sok
kal hitelesebb képet kaptak róla 
az akkori hallgatók, és kapunk mi 
is.

Ma sem elégedhetünk meg 
annyival, hogy Jézust kiváló zsidó 
tanítónak, szavait pedig szép taní-

rászorultak ügyvédje az állammal 
való együttműködés és a távolság- 
tartás (függetlenség) jegyében -  
címmel hívták egybe ez évi találko
zóra a kontinens országaiban fele
lős diakóniai munkát végzők kép
viselőit.

A témából adódóan felelős poli
tikusok éppúgy megszólaltak, mint 
neves teológiai professzorok.

Michel Rocard 1988-91 között 
volt francia miniszterelnök a szo
ciális érzékű államberendezke- 
dettségről szólt s távlatokat rajzolt 
fel Európa számára, míg Axel Führ 
a brüsszeli Európa Unió képvise
letében a közös Eurodiaconia 
szükségességét vázolta német ala
possággal.

Nem kisebb érdeklődés kísérte 
a zürichi Hans Ruh teológiai pro
fesszor előadását, amelyben a szo
ciális szolgáltatások megvalósítha
tóságának önkéntes vagy másodál

lásnak tartjuk. Hanem ma is sze
mélyesen kell találkoznunk vele. 
Ma is válaszút, döntés elé állít: 
vagy Istennek képzeli magát, vagy 
pedig ő, a Megfeszített és Feltá
madott az, akiben Isten cselekszik. 
„Még mielőtt hittem benne, isten 
Krisztusban már emberré lett, 
azért, hogy megtaláljam benne Is
tent”. „Nagyon hálás vagyok, hogy 
voltak teológusok, akik megpró
bálták végiggondolni, kicsoda is 
volt Jézus.”

Azt pedig, hogy mit is jelentett 
Jézus követése, az előadó egy 
Svájcban különösen is jellemző 
példával érzékeltette. Olyan, mint 
amikor a nagy hóban az apa megy 
elől, és a kitaposott nyomon utána 
a gyerek. Jézus sokkal több, mint 
tanító és példakép -  „különben 
elég lenne, ha az apa megmonda
ná a gyereknek, hogyan tapossa a 
havat”. Krisztus készíti az utat, 
amelyet nekem is végig kell jár
nom -  így lehetek hozzá hasonló
vá. Jézus nem csak példázatokban 
beszélt, hanem ő maga volt Isten 
példázata -  mondotta Eduard 
Schweizer professzor. -  Ezt kell 
igazán tudnunk Jézus életéről.

Dr. Szentpétery Péter

lásszerű megszervezését vetítette a 
hallgatóság elé. Jóléti állam hely
zetében a nehéz gondozási felada
tokat anyagi támogatás ellenére 
sem vállalják kellő számban. Le
het, hogy a közöny, az érdektelen
ség hideg fuvallata átterjed a föld
rész más országára is?

Az a népvándorlás, amely mére
teiben példátlan az utolsó évszá
zadokban, a haza és otthonvesztés, 
az állás- és egzisztencia bizonyta
lanság érzésével párosul. Ha eh
hez hozzászámítjuk, miként öreg
szik szinte Európa valamennyi ál
lamában a lakosság,-nő az idős, 
egyedül élők száma, akkor érthe
tő, hogy az egyházak, de az egész 
társadalom diakóniai munkája 
egyre nagyobb felelősséghordo
zásban nyerhet csak kifejezést.

Regina Hildebrandt brandenburgi 
(Kelet-Németország) tartományi 
népjóléti miniszterasszony a teljes 
foglalkoztatottság, a nők helyzeté
nek javítása mellett kardoskodott 
férfiakat megszégyenítő elkötele
zettséggel és nőies vehemenciával. 
Bár a helyi protestáns egyház tagja, 
még sem lehetett osztani minden 
álláspontját, mert koncepciójában 
kisebb hangsúlyt nyert a családvé
delem, mint az napjainkban -  véle
ményem szerint -  szükséges volna. 
Tfermészetesen egyes országok egy
házi s diakóniai szolgálata is reflek
torfénybe került a beszámolókon 
keresztül, s magyar helyzetünk fel
tárása sem maradt el.

Munkánkat bibliatanulmány-so- 
rozat keretezte s ünnepi istentisz
telettel végződött a konferencia a 
közeli RIBEAUVILLE-i temp
lomban.

Az együttlét izgalmakkal kezdő
dött, mivel a megérkezés napjára a 
francia államvasutak országos 
sztrájkot jelentettek s be is tartot
ták. Többen kényszerű szállodai 
éjszakázás után késve érkeztek, s 
szorongó érzéssel gondoltunk a 
sztrájk esetleges meghosszabbítá
sának esélyére. A  kellemetlen 
helyzetért az elzászi volt miniszter 
asszony, strassburgi polgármester 
kért bocsánatot, s fogadáson kínált 
vendégszeretetével ellensúlyozta a 
francia vasút okozta bosszúságot.

így egy percre sem feledhettük 
‘azt a külső világot, amelynek tö
résvonalai mentén hivatott egybe a 
résztvevők serege. Miként Jézus 
szavát is mindvégig szem előtt tart
va gondolkozott közösen a diakó
niai vezetők közössége: A m it meg
tettetek eggyel a legkisebbek közül, 
velem tettétek meg. (Mt 25,40).

Ezért a konferencia elhatározta, 
hogy az Eurodiaconia brüsszeli 
székhelyű szervezetéhez csatlako
zik s velük szoros együttműködés
ben végzi további munkáját. Egy
házi lépés ez a közös Európaház 
felé.

D. Szebik Im re

Mit tudunk igazán Jézus életéről?

Karácsonyi fenyőkGyertyafényben úszók Csillogók Apró mézeskalá
csokkal és ezüstdióval ékesek! Vibráló színes pa

pírba csomagolt cukorral megrakottak
Hozzátok el a karácsony misztériumát nekünk! 
Karácsonyi fenyők! Apró tűjű lucok és hosszú levelű 

feketefenyők Kékes árnyalatban villogó ezüstfenyők 
Hirdessétek az ádventi ígéret beteljesülését! Hirdessétek 
Krisztus születésének boldogságát, hogy az angyalok ka
rával együtt mi is mondhassuk fennhangon: „Dicső
ség a m a g a s s á g o s  m e n n y e k b e n  az  I s t e n 
n ek ,  és a f ö l d ö n  b ék es s ég ,  és a z  e m b e 
r e k b e n  j ó a k a r a t . ”

De akkor, amikor a csillag megjelent az égen, tudtára 
adván a világnak az örömhírt, hogy megszületett a kis 
Jézus, nem minden emberben volt jóakarat. Legalábbis 
Heródesben nem volt. Mert meg akarta öletni az Újszü
löttet. S mivel nem tudhatta pontosan a hollétét, meg
gyilkoltatott Betlehemben és annak környékén minden 
fiúgyermeket, ,,/cétesztendőstől és azon alul, az idő sze
rint”. Remélvén, hogy közöttük van a próféták által ígért 
Messiás. S akkor beteljesedett Jeremiás jövendölése: 

„ S z ó  h a l l a t s z o t t  R á m á b a n :  S í r á s - r í v á s  
és  s o k  k e s e r v e s  j a j g a t á s .  R á k h e l  s i r a t t a  
a z  ő  f i a i t  és n e m  a k a r t  m e g v i g a s z t a l t a t -  
ni ,  m e r t  n i n c s e n e k . ” (M t 2,18)

A  fenyőfákat is kivágják a karácsonyfához. Ők az er
dő meghalt kisdedei. Nem nőhetnek magasra. Nem ka
paszkodhatnak meg a hegyek meredekjein. Törzseik 
nem nyúlnak bele szálegyenesen az égboltozatba. Csú
csaik nem terelgetik majd a felhőket, nem zabolázzák a 
vad viharokat, m int megmaradt társaik 

Mert a karácsony fenyői rövid életűek Meggyilkolt fa 

csecsemők De ők a Szenteste misztériumának részel 
Kiválasztottak Angyalok hozzák őket, zárt erkélyeken, 
csukott ablakokon át. Mert csodaváró gyermekhitekben

minden valóra válhat. Angyalok hozzák őket a hideg té
li éjszakán, amikor fehér szárnyaikkal átrepülik a sötét 
hófelhőket. Hajuk rátapad az apró tűlevelekre és össze
fonják a szétálló ágakat. Talán éppen ők a Heródes ál
tal meggyilkoltatott kisdedek lelkei?

A  keresztyénség közel kétezer éves történetében nem 
régi szokás a karácsonyfa-állítás. Először misztériumjá
tékokban szerepelt a fenyőfa, a tudás fájaként. Adóm és 
Éva történetében. Később, a feljegyzések szerint Stras
bourg környékén kezdték díszíteni vele az otthonokat. 
Papírrózsák és piros almák csüngtek ágaikon. Onnan 
terjedt tovább ez a szép ünneplési mód Európa más tá
jaira. Hozzánk, az írásbeli emlékek szerint Ausztriából 
került át, s csak a múlt század eleje óta ismert.

A  karácsonyfák nem egyforma magasak Vannak egé
szen nagyok Padlótól mennyezetig érők Vannak kiseb
bek, asztalokon állók Apró polcokra, állványokra he
lyezettek Vagy kicsi ágakból álló csokrok Vannak gaz
dagon díszítettek alattuk sok-sok ajándékkal. És van
nak egyszerűbbek melyeknek pompája csak a tűlevelek 
zöldje.

De gyantaillatuk egyformán átjárja az otthonokat. 
Meleg csillogásuk egyaránt ébreszt szeretetet a lelkekben 
s megilletődést az arcokon. Örökzöld leveleikben meg
kapaszkodnak az üvegdíszek S ha elkapjuk csillagszó
róik szétpattanó szikráit, úgy érezzük tenyerünkben tart
ju k  a csillagokat.

Am ikor az otthonokban felragyognak a karácsonyfa 
fényei, m int a legszentebb családi ünnep jelképei, s a la
kások megtelnek a fenyő illatával, elcsitulnak a kinti za

jo k  Vagy talán csak m i nem halljuk őket? Mert elcsen
desülünk m i is. Megpihen a lelkünk és ránk száll a sze
retet. Ilyenkor talán meghal körülöttünk -  ha csak né
hány percre is-agyűlö let.

„Mennyből az angyal” -  éneklik a gyerekek s velük 
suttogják a szülők és a nagyszülők Együtt a család. 
Összefogja tagjait a karácsony varázsa. Ilyenkor haza
térnek a távollevők is.

Am ikor meggyújtjuk a karácsonyfa gyertyáit, és a csil
lagszórók villogásában megérezzük a szeretet csodáját, 
emlékezzünk azokra is, akik elmentek tőlünk S  míg uj
jainkkal a nekünk készített ajándékok színes szalagjait 
bontogatjuk a gyantaillat bódulatában gondoljunk 
azokra is, akik egyedül maradtak. Mondjunk egy fohászt 
a test vagy lelki nyomorban élőkért. A  háborúkban gyil
kos golyók elől menekülőkért.

Karácsonyfává díszített fenyők! Meleg ragyogástok lá
gyítsa meg szíveinket, hogy másokra is gondolhassunk! 
Állítsatok meg bennünket féktelen, önpusztító rohaná
sainkban!

Hozzatok szeretetet a gyűlölködőknek Adjatok nyu
galmat a zaklatottaknak menedéket az üldözötteknek! 
Vigasztaljátok meg a magányosokat. A  gyászolókat. 
Enyhítsétek a szenvedők kínjait.

Ti, akik a karácsonyi öröm jelképei vagytok melegít
sétek fel apró fényeitekkel az ablakok üvegén át az utcák 
zord hangulatát. Ti, akik erre hívattatok röpke fenyőéle
tetekben -  hozzátok el a szívekbe a szeretetet s a földre a 
békét!

Segítsetek hogy jobb legyen a világ!
Jöjj el, áldott Karácsony! S maradj velünk!

Lenhardtné Bertalan Emma

Dorothea Dietz 
agyagfigurája:
A három királyok
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Egy testvérgyülekezeti találkozás krónikája „MINDÖRÖKKÉ UGYANAZ”
„Lehullanak a levelek, hideg lesz, 

de a téli hidegségben barátaink sze- 
retete melegíti a szívünket” -  ezzel a 
gondolattal kezdődik az a levél, 
amelyben finn testvéreink vissza
emlékeznek az együtt töltött né
hány októberi napra.

Testvéri kapcsolatok ápolásának 
lehettünk részesei, amikor vendé
gül láthattuk a Järvenpää-böl ér
kezett, 34 tagú gyülekezeti ének
kart.

Järvenpää, Helsinkitől 40 km-re 
fekszik. Az evangélikus gyüleke
zetben 33 000 lelket tartanak nyil
ván. A város 14 éve, Vác testvérvá
rosa. A gyülekezet 7 éve, a váci és 
rádi evangélikusok testvérgyüleke
zete.

Az idén mi voltunk a vendéglá
tók. Nagy izgalommal vártuk az 
október 14-i találkozást. Vajon 
meg tudjuk-e érteni egymást? Tü- 
dunk-e jó hangulatot, szeretettel
jes, testvéri légkört kialakítani?

Vasárnap délelőtt részt vettünk 
a váci és rádi istentiszteleteken. 
Matti Särkkä järvenpääi család- 
gondozó lelkész hirdette az igét. 
Az énekkar nagy meglepetésünk
re, két, magyar nyelven elénekelt 
énekkel köszöntötte a gyülekeze
tét. Este a váci templomban csodá
lattal hallgattuk a hangversenyü
ket. Finn, német, svéd, afrikai és 
magyar kórusműveket adtak elő. 
Ezen az estén három énekkar ta
lálkozott. Vendégeink mellett gyü
lekezetünk felnőtt és ifjúsági ének
karai is szolgáltak.

Hétfőn kirándulni indultunk. 
Két autóbusz állt meg a váci temp
lom előtt. Vendégeink gyülekezeti 
kirándulás keretén belül ismer
kedtek meg Észak-Magyarország 
szép tájaival. Jártunk Bagolyirtá
son, az újonnan épített FEBE dia
konissza templomban, a M átrá
ban, és megtekintettük Eger törté
nelmi nevezetességeit.

Másnap a Városházán Harmati 
Ferenc alpolgármester fogadta a 
testvérváros gyülekezetének kül
döttségét. Innen a Váci Evangéli
kus Óvodába vezetett az út, ahol 
a gyerekek énekszóval köszöntöt
ték a vendégeket. Ezután Dovecz 
András váci gondnokunk vette át 
az idegenvezetői tisztet, aki szülő
falujába, Bánkra irányította a cso
portot. M egmutatta a szlovák ha
gyományú, tiszta evangélikus fa
lut és a templomot, ahol megke
resztelték, konfirmált és eskü
dött.

Este Ácsára indult a csoport, 
ahol egy hangverseny szolgálata

várt rájuk. Jó érzés volt látni, hogy 
hétköznap ellenére is megtelt 
templomot. A gyülekezet nagy 
szeretettel fogadta a finn testvére
ink szolgálatát, majd a vendéglátás 
következett.

A váci és rádi házigazdák szá
mára a búcsúzás estéje volt, mert a 
következő napokat vendégeink 
Budapesten töltötték. Mindannyi
unknak könny szökött a szemébe, 
amikor megöleltük egymást, és a 
repülőtéren felelevenítettük a hét 
eleji közös emlékeket. Viszontlá
tásra jövőre Järvenpää-ben! -  ez
zel a köszöntéssel váltunk el egy
mástól.

Köszönetét mondunk a szerve
zést lebonyolító váci gyülekezet
nek, és ifi. Detre János lelkészünk
nek. Sok fáradtságos munka előz
te meg ezt a néhány jól szervezett

A  Magyar Egyházzenei Társa
ság orgonás tagozata 1995. októ
ber 20-21-én Szegeden orgonás 
szimpóziumot rendezett.

A honi orgonakultúra ápolására 
két és fél évvel ezelőtt megalakult 
szervezet az orgonajátszás, -okta
tás és -építés színvonalának eme
lésén túl feladatának tekinti orgo
nás múltunk, különösképpen az 
orgonaépítészet tárgyi emlékeinek 
felkutatását megóvását és bemu
tatását is. így -  a tavalyi sikeres 
Debrecen környéki szakmai kirán
dulást követően -  idén másodíz
ben került sor egy orgonás tanul
mányút megrendezésére, melyet 
ezúttal bővebb formában, szimpó
ziumként szerveztek meg.

A gazdag program fő célja a 
Dél-Alföld orgonaépítészetének 
bemutatása volt. Erről Szigeti Kili
án bencés kutató Régi magyar or
gonák sorozatának utolsó, Szeged 
kötete (Budapest, 1982) jó átte
kintést nyújtott, a helyes értékelés
hez azonban szükséges, hogy e 
hangszereket személyesen megis
merjük. A  rendezvény előestjén, 
csütörtökön, a határokon túlról és 
az ország távolabbi pontjairól ér
kezett résztvevők Szeged zenei 
életének is különleges és ritka ese
ményén, Bach h-moll miséjének 
előadásán vehettek részt a Szent 
Rókus-templomban. A másnap 
kezdődő, Makótól Szegeden, 
Hódmezővásárhelyen és Oroshá
zán át Békésig tartó kétnapos ta
nulmányút az érdeklődők elé ti
zenegy művészi és történeti értékű 
hangszert tárt, melyek közül a leg-

napot. A találkozás elmúltával el
gondolkoztam: Mit jelentett szá
munkra az együtt töltött idő? Is
mét megtapasztaltuk Isten Szent
leikének az erejét, mert együtt 
tudtunk énekelni. Csodálatos él
mény volt művészi lelkületű, igé
nyes emberekkel találkozni, akik 
ki tudják fejezni az érzéseiket, 
akiknek a szeméből tükröződik a 
szeretet.

Milyen jó lenne ha a szeretetün- 
ket mi is hasonlóan tudnánk kife
jezni egymás iránt és nemcsak a 
messziről érkezett testvéreink fe
lé! Istenhez könyörögjünk, hogy 
adja ezt meg nekünk! Isten áldását 
kérjük a järvenpääi testvérgyüle
kezetünkre!

régibb 1818-ban, a legfiatalabb 
1931-ben épült. A gyors tájékozó
dást segítette az erre az alkalomra 
összeállított tanulmányfüzet, ez 
tartalmazta a meglátogatott orgo
nák részletes leírását is. A  látott 
hangszerek többsége a környék or
gonaépítőinek munkája volt: a táj
egység egykori kulturális és ipari 
központjában, Temesvárott dolgo
zó Wälter családé és a Wegen- 
stein-orgonagyáré, az aradi Dangl- 
üzemé valamint a szegedi Kováts 
István, ifj. Kováts István és Sou- 
kenik János mestereké. Emellett a

Csupa változás a világ, benne mi 
magunk szintúgy, a dolgokról al
kotott „képünkkel” nézeteinkkel 
együtt. Aggasztó volna, ha 18 éve
sen, sőt talán jóval később is még 
mindig gyerekszemmel látnánk 
környezetünket és önmagunkat. 
Pál apostol számára is természetes 
volt, hogy érett korába nem visz 
magával gyermeteg gondolkozási 
és magatartásformákat (lKor 
13,11). Ahhoz viszont, hogy ja
vunkra változzunk, valahogy meg 
kell dolgoznunk, mert például az 
öregedés még nem hoz önműkö
dően bölcsességet, hiszen az évek 
múltával keserű és merev lehet az 
ember, s ez hitére is rányomhatja 
bélyegét.

Igen ám, de hol van az az irány
fény, vezércsillag, amelyhez min
denkor bízvást igazodhatunk gyors

programban távolabbi vidékek 
olyan orgonaépítőinek művei is 
szerepeltek, akik több hangszert 
építettek e tájon. így került sor a 
pécsi Angster-üzem két orgonájá
nak megtekintésére: az egyik -  a 
szegedi Kálvin téri református 
templomé -  Angsterék első hang
szere volt a városban, a másik -  a 
Fogadalmi templomé -  hazánk 
legnagyobb orgonája. A  békési re
formátus templomban a Felvidék 
legjelentősebb múlt századi orgo
naépítőjének, a Nyitra megyei Be- 
rezón működő Martin Saskonak 
egy nagyorgonáját próbálhatták ki 
a résztvevők.

A  hangszereket ugyanis nem
csak lefényképezni és hallgatni 
lehetett -  azokat általában a részt
vevő orgonaművészek mutatták 
be, -  hanem az orgonákat kívül- 
belül bárki megnézhette és meg is 
szólaltathatta. A szép küllemű, jó 
hangú és gyakran technikai érde
kességeket is felmutató hangsze
rek -  olykor elhanyagolt állapotuk 
ellenére is -  a hazai orgonaépítés 
magas színvonaláról tanúskodtak. 
Különös értékük, hogy rajtuk az 
orgonairodalom egyes részei sajá
tos, a mai hangszereken nem ta
pasztalható zamattal szólalnak 
meg. A szervezők és a résztvevők 
számára egyaránt külön örömet je
lentett az egyháziak -  lelkészek, 
gondnokok, kántorok -  részéről 
megnyilvánult odaadó segítség, 
mellyel orgonáik megtekintését le
hetővé tették.

változásoktól megkavart világunk
ban? „Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz” -  olvashat
juk Bibliánkban (Zsid 13,8). Ő 
nincs változásnak alávetve, hiszen 
szüksége sincs rá. Mi viszont in
kább kedvező külső fordulatokat 
várnánk, nem véve észre, hogy el
sősorban „ama csillagra” nézve 
kellene szüntelen formálódnunk, 
érlelődnünk. A  „fix pont” neve: Jé
zus! Ő AZ ÖRÖK ÚJ! Elképzel
hetetlenül különb a legszebb múlt
nál is. Vagy minden legyen ponto
san úgy, gondolkozásunkat is bele
értve, mint gyerekkorunkban, ne
talán száz vagy kétezer éve?

Jézus Krisztus mérhetetlenül több 
róla alkotott képeinknél. Teológi
ánk és (olykor talán túlbecsült) ke- 
gyességi irányzatunk is legjobb 
esetben tűrhetően botorkál az ő

A rendezvény a Dél-Alfölddel 
keletről szomszédos tájegység. 
Erdély gazdag orgonakultúrájára 
is felhívta a figyelmet: az első nap 
délutánján a szegedi Katolikus 
Házban Ursula Philippi, a nagy
szebeni evangélikus templom or- 
gonása, a „kolozsvári zeneakadé
mia orgonatanára tartott elő
adást A z orgonaépítés és -karban
tartás problémái, lehetőségei Er
délyben, Kolozsvár példáján cím
mel. Este pedig a zenei program 
a Dómban az ő hangversenyével 
zárult, melyen kizárólag XIX. és 
XX. századi erdélyi szerzők mű
vei hangzottak föl. (Az orgonaest 
bevételét az előadó és a szerve
zők a Dóm tornyainak felújításá
ra ajánlották föl.) A  koncertet -  a 
szimpózium szó eredeti jelenté
sét teljesítve -  a szegedi evangéli
kus gyülekezetnél tartott fogadás 
követte.

A szegedi önkormányzat által 
jelentős összeggel támogatott ren
dezvényen a két nap folyamán 38 
fő vett részt, köztük több orgona
művész és számos zeneművészeti 
főiskolai hallgató Bécsböl, Po
zsonyból, Budapestről, Debrecen
ből és Kolozsvárról. (Ennek fényé
ben igen különös és fölöttébb saj
nálatos, hogy a Liszt Ferenc Zene- 
művészeti Főiskola Szegedi Kon
zervatóriumában orgonáim tanuló 
ifjúság a többszöri meghívás elle
nére kivétel nélkül távol maradt.) 
Az orgonás tagozat az érdeklődést 
tapasztalva jövőre újabb tanul
mányutat tervez.

Enyedi Pál

fénylő nyomában. Halvány hason
lat, hogy az ember és a sas láthatja 
messziről ugyanazt a terepet, de 
utóbbi sokkal élesebben, amihez 
képest az ember szinte vak. Le
gyünk hálásak minden igaz és épí
tő látásért Megváltónk ismereté
ben, de legyen nagyon világos, 
hogy (közösségileg is) messze va
gyunk a csúcstól. Még „legjobb” 
esetben is „töredékes az ismere
tünk” (lKor 13,12)! Ha egy elra
gadtatott pillanatban igazán fel 
tudnánk mérni a kettő közötti kü
lönbséget, ki sem bírnánk talán.

Igénk nem a mi Jézus-képünket 
nyilvánítja örökérvényűnek, hiszen 
az koronként, közösségenként és 
egyénenként változik, s még jó, ha 
nem torzul, hanem tisztul, s egy- 
től-egyig messze elmarad az isteni 
valóság gazdagságától, amire nem 
is volna „antennánk”. Merő kegye
lem, ha érzékszerveink, elménk és 
lelkünk többszörös fogyatékossá
ga, főként pedig bukott emberi mi
voltunk ellenére is megismerhe
tünk belőle valami döntőt.

A  múlhatatlanul s végérvényesen 
jellemző pedig a fölemelő Irgalom, 
mert ez Jézus Krisztus. Akkor is, 
ha bűneinkre lobbant villámfényt, 
hiszen legbensőbb nyomorodott- 
ságunkat akarja orvosolni -  még
pedig ingyen! A jobbján megfeszí
tett latornak talán volt lehetősége 
arra, hogy fikarcnyit is jóvátegyen 
vétkeiből? A megtérést és bűnbo
csánatot követő jócsélekedetek a 
helyreállt egészség „tünetei”, s 
nem afféle utólagos fizetség.

Korunk színvonalán állva tart
hatatlan minden olyan múltba me
nekülő s a Bibliából, betűbálványt 
csináló, törvényeskedő kegyesség, 
amely gyanús aggályoskodással el
vet minden olyan új látást, elkép
zelést, amely „lélekszűke” miatt 
nem fér bele megcsontosodott 
gondolkozásába s érzelemvilágá
ba. A  görcsösen múltpárti hitértel
mezés mintha a saját betűrágó, 
formalista felfogását tartaná el
évülhetetlennek, ahelyett hogy a 
legmagasztosabbnak tűnő elkép
zeléseinél is abszolúte különb, 
megdicsőült kozmikus Krisztusra 
figyelne. Ő ugyanis utolsó földi 
napjaiban mondta: „Még sok min
dent kellene mondanom nektek, de 
most nem tudjátok elviselni” (Jn 
16,12). Tőlünk is függ: nyitottak 
vagyunk-e a Szentlélek jézusi szel
lemű indításainak. Hiszen a mi 
Krisztusunk mindenkor előttünk 
„található”, mert Ő maga a jövő!

Dr. Bodrog M iklós

Králik Sándorné 
rádi presbiter

Orgonás szimpózium Szegeden

Karácsonyfa a kemencében!
Akasztófahumorral mindig hozzátettük ilyenkor ezt a 

szót: mindössze! Mindössze ugyanis 45 fo k  volt a fagy
pont alatt. Egy hét választott el bennünket karácsonytól. 
Lent vakító fehérség, fön t vakító sötétség, hiszen ilyen
kor ott már nincsen Nap, csak februárban tápászkodik, 
hogy már illenék megmutatnia magát. Valahol fön t a 
koromsötétben sarkiludak hangja hallatszott. Vajon ho
gyan tudnak tájékozódni? Ilyenkor könyörögtünk nékik: 
szálljatok el kishazánk fölé és csak annyit mondjatok el: 
még élünk, nem holtakért imádkoznak odahaza! Várja
nak bennünket! Ilyenkor a forró könny végiggurult az 
arcon, de a földre már könnygöröngy ért le koppanva a 
nagy hidegben... A kkor a rakodón dolgoztunk, társaim
mal magyar magam egyedül több m int tízféle nemzet
ségbelivel. A  hatvantonnás nyitott vagonok bedübörög
tek a rakodó helyre az óriási bunker alá. A kkor már tud
tuk, hogy a leningrádi kikötőből érkeznek: útjuk: oda- 
vissza! Vitték az antracitot, amit m i bányásztunk és mi 
rabszolgák beraktunk, és az ottani rabszolgák rakták a 
hajókra. A  mozdonyvezetőknek csak megnyílt a szájuk: 
honnét-hová?!

Vaszka, a brigádvezető meghagyta: Sándor a vagon
ban söprűvel és lapáttal csinálj keresztben egy sávot, az
tán vigyázva szórd ki a havat, mert ilyenkor karácsony
ra mindig „üzennek” valamit az ottani sorstársak... a 
hó alatt! Lapátom valami keménybe ütközött. Óvatosan 
lesöpörtem róla a havat, hát Uramisten tíz kiló körüli 
fagyott hal mutatta magát. Szépen elosztottuk és csizma
szárunkban vittük őket „haza”, a kemencében megsü
töttük és csaptunk nagy lakomát. Vaszka azt mondta, 
várjuk az „igazi" üzenetet. December 23-án megakadt 
lapátom a hó alatt fekvő nagy, szép fenyőágban. A  bri
gádvezető élesre reszelt kanálnyéllel (kést nem lehetett 
tartani) annyi kis háromágú gallyra szeletelte, ahány an 
voltunk és elásta a hő alá. Másnap osztotta ki mindnyá
junknak Legtöbben a Baltikumiak voltak A  kisgalíya- 
kat hasunkra tettük ingünk és pufajkánk közé, mert m o
tozáskor a kapunál csak kétoldalt végighúzta rajtunk a 
kezét a motozó őr. Különben is m it vihettünk volna a 
semmiből be a táborba? Délután négytől éjfélig dolgoz
tunk December 24-e volt. Mivel a priccsen csak deszka 
volt és oldalt már nem tudtunk feküdni „ülőgumóink" 
fájása miatt (mint a páviánmajmok ülőgumói, félbur
gonya nagyságban), arra kényszerítettek bennünket, 
hogy hason feküdni tanuljunk meg ingünk hasirészére 
tettük a kis fenyőgallyat, amely odatapadt ingünkhöz, 
így „karácsonyfánkkal” aludtunk A  reggeli népszámlá
láskor lehúztak bennünket a priccsről és szinte félálom
ban sorakoztunk a barakk közepén, hasunkon a kis 
odaragadt fenyőgallyal. Mindenki megdöbbenve hallga
tott, mert m i nem vettük észre. A  katona leszedte a kis- 
galíyakat ezzel a mondattal: tilos és betette őket a ke
mencébe. A  tűlevelek sercegve égtek el pillanatok alatt.

Semmi megjegyzés nem hallatott, de amit arcunkon 
láttak és ami Játszódott a barakk összességén, az min
dent elmondott és hitvallás volt. Percekig halotti csönd. 
Ilyen döbbenetes lehetett a teremtés előtti csönd, amikor 
még csak sötétség volt, nem volt madárszó, nem voltak 
susogó fák, négylábúak zaja, emberi szó, csak Isten bé
kéje a még ki nem mondott „legyen” nélkül... Mi fel
másztunk a priccsre, hasunk alatt éreztük a kis fenyő
gallyat, álmunkban otthon voltunk a családban, mert 
beteljesült rajtunk és átéltük a Zsoltár szavait: Szerelme
sének álmában ad eleget. így álmunkban boldogok vol
tunk, nem fáztunk, mert a kisgallyak máglyatüze mele
gített bennünket...

Vorkuta, 1951 karácsonyára emlékezve.
Böröcz Sándor

Ma még nem ettem
K arácsony és  újév B udapest ostrom a idején

(Részletek Bagár Iván budavári segédlelkész nap
lójából, aki sok-sok nélkülözés és szenvedés után, v í z 
h o r d á s  közben kapott sérüléseibe belehalt, 1945. áp
rilis 23-án.)

K arácsonyeste
A z úrvacsora kezdetekor nagyriadó. Levonultunk az 

óvóhelyre. Ott tartottam az úrvacsorát. Kb. 50-en vettek 
részt. Este K i s s  M á r t o n  egyházfi jö tt a hírrel, hogy az 
oroszok lövik a Margit-körutat. Le kell menni az óvó
helyre. A  többiek ágyneműt is hoztak, én csak a csomag
jaimat. Két padra hosszában két matracot tettem s ru
hástul, nagykabátostul lefeküdtem. Éjfél felé nagyon 
fáztam. Felmentem az előtérbe, ott találtam egy szőnye
get, levittem és azzal takaróztam.

Az ünnep  e lső  napja

A  11 órai istentiszteleten szép számmal voltak Úrva
csora is volt. Ebéd után ismétlődtek a belövések Levit
tem az óvóhelyre az ágyneműmet, két ruhát, fehérne
műt, élelmiszert és a Luther-kabátomat. Hajnal felé ha
talmas robbanás hallatszott. A z iskolának és a szeretet- 
háznak összes ablaka betört. Még a spaletták is besza
kadtak Reggelig már nem volt nyugalmunk

Az ünnep m ásod ik  napja

Istentisztelet után utcánk két nagy belövést kapott. A  
szemközti házban halott is volt. Villany nélkül marad
tunk A  vízszolgáltatás is megszűnt.

Szilveszter
A z óvóhelyen egy kis gyertya fényénél írok Állandó 

belövések Vízhordás a Nádor térről. 11 órakor váratla
nul jött a csapból a víz. Nagy volt az öröm. Minden 
edényt megtöltöttünk Utána nagy mosakodás. Repülő
gépről géppuskáznak Holnap, ha Isten is így akarja, és 
éltet kegyelméből, akkor megfőzöm azt az utolsó üveg 
zöldborsót, amit még Kőbányán tettünk el ezelőtt két és 
fé l évvel. -  Este szilveszteri áhítatot tartottunk utána a 
karácsonyfáról cédulákra írt igéket vett magának min
denki A z enyém ez volt: Higgy az Úr Jézus Krisztusban 
és üdvözülsz mind te, m ind a te házad népe (ApCsel 
16,32). 10 óra után több erős robbanás hallatszott, meg
rázkódott még az óvóhely is.

Újév
Reggel láttuk csak az éjszakai repülőbomba szörnyű 

pusztítását. Templomunk belseje teljesen tönkrement. A  
tető két helyen is beszakadt. Délelőtt tűzifát hordtunk a 
templomból és az utcáról. A z utca tele romokkal, tégla, 
bútor, ablak gyermekjáték-darabok csatatér. 1 1  óra fe 
lé 3-4 hatalmas robbanás volt. A  templom pusztulásá
nak hatása alatt mintha jobban félnénk Énekelni kezd
tü n k  Súlyos napokban csak Jézusra néz... Kint tarta
nak a súlyos robbanások Ma még nem ettem. Villa
nyunk sincs. A  múltkori aknázásnak a szomszédban két 
halottja volt. A  kertben temették el őket. 8 -kor áhítatot 
tartottunk Most lassanként egymás után nyugovóra té
rünk „Oh, terjeszd ki Jézusom, oltalmazó szárnyad!”

A z óév búcsúztatása 
ötven évvel ezelőtt

Hogyan búcsúztunk az óesztendőtől 1945 utolsó nap
ján a szarvasi evangélikus ótemplomban? (.Amelyet még 
Tessedik Sámuel építtetett az 1780-as években.) Erről 
szól édesapám, Pásztor Pál nyug. postatisztviselő 
(1887-1970) följegyzése a nehéz időkből fennmaradt 
naplójában.

A  második világháború akkor már befejeződött, de a 
szovjet megszállás jelen volt. Sok családból hiányoztak 
azok, akik elestek a háborúban, vagy fogságba kerültek 
Családunkból lelkész bátyám (Pásztor Pál) már kisza
badult a gödöllői fogolytáborból. Béla öcsémet -  mint 
huszár hadapródiskolást -  a messzi Dániába vetette a 
háború. Magam 1945-ben Szegeden kezdtem főiskolai 
tanulmányokat, de késő ősszel, minthogy fűteni nem 
lehetett, hazaküldtek bennünket; így a telet otthon tölt
hettem, Szarvason, és december 31-én délután én is ott 
lehettem az ótemplomban.

Apám naplójában a következő följegyzéseket találtam 
az 1945. év utolsó napjáról:

„...Év vége lévén három órára mindnyájan elmen-\ 
tünk az ótemplomba. Am ikor odaértünk már tele volt 
a templom. A  végső ajtón mentünk be. Minden pad el 
volt foglalva. A  csillárok égtek mert ez alkalommal volt 
villanyáram, bár az istentiszteletet azért kezdték korán, 
mert félős volt, hogy nem lesz áram. így megtelve, na
gyon szépen tűnt fe l a templom. Szemben az oltár, két
oldalt a hatalmas oszlopokon nyugvó kettős karzat, 
s háttérben a hatalmas orgona a régi világ alaposságát 
mutatta. A  mai építkezés ehhez képest csak fövényre 
épít. Ennek a templomnak falai földrengést, vihart 
s bombázást megértek s ekkor mutatkozott meg ala
possága.

Nem lévén hely alul, felmentünk az alsó, majd onnan 
a második karzatra. Ide ritkán szorul fel az ember. 
Gyermekkoromban jártam ezen a karzaton, ahol az 
ülőhelyek is egyszerű fenyőgerendákból lépcsőzetesen 
felfelé vannak egybeszerkesztve, s vaskapcsokkal össze
fogva. Még itt is sokan voltak bár itt még elég hely vára
kozott a későbben érkezőkre.

Három óra volt. A  nagy csendet -  mint egy viharzúgás 
-  felváltotta az orgona hatalmas hangja. A z orgonista 
szép előjátékot adott elő, s utána a sok ezer ember hang
ja  is belekapcsolódott. A z ablakon a lenyugvó nap suga
rai a felhők játéka szerint vetélkedtek a csillárok fényé
vel.

Elnémult az orgona, megkezdődött a prédikáció. Köz- 
ben-közben felcsuklott egyik-másik nő zokogása. Fájó 
emlékek kerültek felszínre. Sok család megtörve, megfo
gyatkozva vehetett csak részt ezen az istentiszteleten. So
kan elhaltak vagy még mindig távol vannak, s boldog az 
az ember, aki hozzátartozójáról megnyugtató hírt hall. 
Ilyen körülmények közt az év minden bánata felszínre 
kerül, s a szívfájdalmát könnyekbe, enyhíti meg.

Am ent mondott a pap. A z orgona ismét megszólalt. 
A  nép elénekelte a Himnuszt, s megindult a tömeg kife
lé, s eloszolva az utcákon, mint fekete kígyó kanyargóit 
hazáig. Künn sötét felhők borították az eget, az utcákon 
azonban ma kivételesen égtek a villanylámpák Csend 
volt az utcákon. A  gyerekek sem próbálkoztak az új esz
tendő köszöntésével. A  nyomorúságban sok minden 
megváltozott. Almát, diót, kalácsot nem osztogatnak az 
óévet búcsúztató énekeseknek sem. így maradnak el s 
mennek feledésbe a népi szokások

Tíz óra felé jár az idő. Lefekszem. A z éjféli harangszót 
ágyamban fekve is meghallom. Lefekvés után sokáig 
nem tudtam elaludni. Sok mindenen gondolkoztam. 
(...) Ilyen gondolatok közben lepett meg az álom, de 
nem sokáig tartott, mert eljött az éjfél, s az összes temp
lomokban meghúzták a harangokat, s azok zúgása s az 
oroszok fegyvereinek ropogása felébresztett. Beköszön
tött az új év. ”

Fél évszázad m últ el azóta. Édesapánk már régen 
meghalt, m i -  élők -  pedig immár az 1995. esztendőt bú
csúztatjuk

Dr. Pásztor Emil 
ny. főiskolai tanár
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„Akkor majd... a párduc a gödö
lyével hever... és egy kisfiú terelgeti 
őket ” (Ézs 1 1 ,6 )

*

Karácsony idején újra és újra 
megejt az evangélisták karácsonyi 
elbeszélésének sokszínűsége. Né
gyük közül ketten, Máté és Lukács 
adják hírül Jézus születését, s ahe
lyett, hogy egyszerűen bejelente
nék a tényt, elbeszélésekkel érzé
keltetik már a kezdet kezdetén Is
ten emberré léteiének jelentősé
gét. Már ők is felteszik azt a kér
dést, amely azóta minden kor min
dig új kérdése: milyen lehetősége
ket nyit meg számomra Jézus szü
letése, mit ajándékoz, s milyen kö
vetelményt támaszt velem szem
ben? Máté és Lukács más-más 
környezetben éltek, írás közben 
más gyülekezetét tartottak szem 
előtt, talán nem is ismerték egy
mást -  nem csoda, ha másképp 
mondják el Jézus születésének tör
ténetét is. így adódhatott, hogy 
kettejük elbeszélésében szinte 
csak annyi a közös, hogy Jézus 
Szűz Mária fiaként Betlehemben 
született, minden másban eltérnek 
egymástól. Korábban zavart ez a 
diszharmónia; ma már inkább há
lás vagyok azért a széles horizon
tért, amit ők ketten megmutatnak, 
s a bátorságért, amellyel keresz
tyének nemzedékről nemzedékre 
rábízták magukat e két történetre.

Máté evangélista számára rend
kívül fontos volt, hogy drámai erő
vel mutassa be az ellentmondást, 
amit Jézus megjelenése napvilágra 
hozott. Megszületett a Fiú, aki 
majd megszabadítja népét bűnei
ből -  és azonnal megindul körülöt
te a harc! Távoli idegenek keresik, 
s miután megtalálják, hódolnak 
neki; saját népének királya pedig 
el akaija pusztítani. A gyermek 
megmenekül a betlehemi vérfür
dőből, a keleti bölcsek elkerülik az 
ellenséges királyi udvart, s haza in
dulnak a jó hírrel. A család pedig 
évekkel később abból az Egyip
tomból tér haza, ahonnan az Űr 
épkor kiszabaóíto jta,j^it,, hpgy 
új, reményteli, szabad es felelős 
élettel aj ándékozza -meg őket. S 
ahogyan akkor a VAGYOK egé
szen kézzelfoghatóan az ő népével 
volt, úgy mondhatja az új közösség 
is: IMMÁNUEL, velünk az Isten!

Lukács evangélistának jutott az 
a küldetés, hogy Jézus születésé
nek világtörténelmi jelentőségét 
hangsúlyozza. „Történt pedig azok
ban a napokban, hogy Augustus 
császár rendeletet adott ki: írják 
össze az egész földet. ” A z akkor is
mert világ urának, az „isteni 
Augustusnak” is közvetett szerepe 
van abban, hogy a názáreti család 
elsőszülöttje Betlehemben lássa 
meg a napvilágot -  ahogyan átde
reng egy istálló korhadt deszkafa
lának résein. Az Augustustól az is
tállóig húzódó (szivárvány)ív úgy 
ölel magába minden végletet, mint 
az angyalok és a pásztorok együt
tese. Isten küldöttei nem a legmél
tóbbaknak adják először tudtul a 
jó hírt, hanem a gyanús, megbízha
tatlan, kétes egzisztenciájú pászto
roknak. Ezek az emberszámba is

Ö SSZEBÉKÍTÉS
alig vett lények azok, akik először 
hallják egészen fentről Isten dicsé
retét: „Dicsőség a magasságban Is
tennek, és a földön békesség és az 
embereknek jóakarat!” (A Glória 
széles körben használt másik for
dítása: -„ ...é s  békesség a földön a 
jóakaratú embereknek!” -  az üze
netnek éppen a lényegét takarja 
el!)

Az evangélisták elbeszélései 
mellett sok képet ismerünk még, 
melyek már az Ószövetség idején, 
vagy később a keresztyén egyház
művészet alkotásaiként a karácso

nyi csoda jelentését ragadják meg. 
Ezek közül egy vált számomra kü
lönösen kedvessé, a címben idé
zett kisfiú képe, aki Ézsaiás prófé
ciája szerint akkor majd összebékí- 
ti a farkast és a bárányt, a borjút és 
az oroszlánt, a párducot és a gödö
lyét. Tiidjuk, a prófécia még telje
sen be nem töltött ígéret, az „ak
kor majd” bekövetkező esemény 
még előttünk áll; de a kisfiút, aki 
hatalmas erővel munkálkodik a mi 
békességünkön, már most ismer
hetjük és szerethetjük.

Csepregi András

K ÜLM ISSZIÓ I K Ö RK ÉP

„Állj m eg, és gondold m eg Isten  csodáit!"

Apró rendelőmet takarítottam, 
mikor az előszobából csoszogó 
léptek és köhécselés (Nepálban a 
kopogtatás helyettesítője) zaja 
hallatszott. „Már megint egy be
teg, aki vizsgálatra szeretne oeke- 
rülni a rendelési idő megkezdése 
előtt” -  gondoltam kissé bosszú
san.

-  Namaste -  köszöntöttem nem 
túl barátságosan a belépő nepáli 
férfit - ,  miben segíthetek?

-  Én csak egy szegény ember 
vagyok, szinte semmim sincsv De 
tudom, hogy az élő Isten az Úr -  
mondta egyszerűen, s egy össze
hajtott papírlapot nyújtott felém.

Nem értettem, mrt akarhat, ta
lán pénzt, vagy ételt, töprengtem 
míg széthajtottam a lapot. A pa
pír bizonyítvány volt arról, hogy 
tulajdonosa sikeresen elvégezte a 
levelező bibliaiskola egyik kurzu
sát.

Beszélgetésbe kezdtünk. Elme
sélte, hogy ő, Mohan Sing az Úr 
Jézust személyes megváltójaként 
fogadta el. Most azért jött ide, 
hogy más keresztyénekkel is talál
kozhasson.

Azonnal lekísértem Bharathoz, 
az evangélistához, ott hallgattuk 
végig történetét.

Néhány évvel ezelőtt Mohan 
egyik barátja beteg lett, s a misz- 
sziói kórházba került, ahol evangé
liumi füzeteket kapott. Mikor ha-

Egy nepáli m isszionárius m eséli

zakerült, átadta őket Mohannak, 
akit mélyen megérintett Jézus igaz 
története. írt a füzetekben szerep
lő címre, s így nyílt alkalma jelent
kezni egy levelező tanfolyamra, 
melynek során az Újszövetség 
egyes részleteit kellett elolvasnia, 
tanulmányoznia.

Később sikerült egy Indiából su
gárzott hindi nyelvű keresztyén 
adást fogni rádióján, s ezeket buz
gón hallgatta.

Megértette az Ige üzenetét, s el
fogadta Isten kegyelmét, szerete- 
tét.

Már egy éve annak, hogy sikere
sen befejezte a bibliaiskolai tanfo
lyamot, de még sohasem találko
zott más keresztyén emberekkel.

De hogyan jutott el ide hoz
zánk?

Találkozásunkat megelőzően 
mintegy két héttel beszélt Mohan 
egy tanárral, aki itt Baitadiban járt 
továbbképzésen. Az alkalmat ki
használva kollégáival együtt ellá
togattak kis rendelőmbe, ahol el
lenőriztették egészségi állapotu
kat, majd elláttam őket néhány ke
resztyén füzettel.

Amint Mohan meghallotta, 
hogy Baitadiban élnek keresztyé
nek, azonnal felkerekedett a tíz
órás gyalogúira. Baitadiba érve 
követte a „Klinika” kiírást, s csak
hamar ott köhécselt előszobám
ban.

Nem tudtam meglepetésemet 
leplezni a történtek hallatán! 
Egyszerűen bámulatos, hogyan 
tua Isten hitet ébreszteni az em
berekben! Ez itt előttünk kizáró
lag a Szentlélek munkája volt! Va
lóságos csoda, hogyan erősítette a 
felébredt hitet, még akkor is, ha 
az illető sohasem tartozott ke
resztyén közösséghez, nem talál
kozott másik hívővel, még csak 
egy teljes Bibliát sem tartott soha 
kezében!

Mohan maga nős, három gyer
meke van, gazdálkodásból él, s van 
egy parányi malma is. Adtunk neki 
egy Bibliát, s egy gyermekeknek 
szóló áhítatos könyvet, hogy el
kezdhesse tanítani családját is. 
Megegyeztünk, hogy néhány hét 
múlva visszajön, s akkor Bharat 
az evangélista is vele tart falujába 
-  ahová út nem vezet, csupán kes
keny gyalogösvény - , s ott tölt né
hány napot, hirdeti az Evangéliu
mot a falu lakóinak. Abban a falu- ’ 
ban soha nem járt még misszioná
rius. De Isten ott van!

A  gyakran eredménytelennek 
tűnő munka közben, a küzdelmes 
hétköznapok sorában az Úr egy
szerűen meglep minket, s így szol: 
,A  Uj tneg és gondold meg Isten cso
dáit!”

World Pulse novemberi 
száma alapján közli: 
Bálintné Kis Beáta

Hagyomány, de nem  m egszokás a K ülm issziói N apELISMERÉS
a párbeszéd 
művelőinek

A Keresztény-Zsidó Tár
saság emlékplakettjét ez 
évben november 20-án, a 
Károli Gáspár Református 
Egyetem dísztermében osz
tották ki. A plakettet azok 
a személyek kapják, akik a 
keresztény-zsidó párbe
szédhez munkájukkal, elő
adásaikkal és megnyilat- 

I kopásaikkal hozzájárul- 
j nak.

A kitüntetettek sorát a 
Vatikán budapesti nagykö
vete, Angelo Acerbi érsek 
nyitotta meg, aki a társa
ság szegedi konferenciáján 
mondott nagyhatású beszé
det. Kitüntetést kapott Joel 
Álon izraeli nagykövet, 
Frőchlich Róbert főrabbi, 
dr. Muntag Andor teológiai 
professzorunk, Iványi Tibor 
az Evangélikus Testvérkö
zösség elnöke, Kis György 
katolikus esperes, Marko- 
vics Zsolt rabbi, Nagy Antal 
Mihály református teoló
giai tanár és a nemzetközi 
KZST elnökségi tagja: Sir 
Sigmund Sternberg vala
mint a KZST elnökségi 
tagja Szilárd Gyula iparmű
vész.

T.

1991 óta, amióta megalakult az 
Evangélikus Külmissziói Egyesület, 
hagyomány, hogy egy-egy gyüleke
zet, egyházmegyei Központ helyt 
ad, sőt tevőlegesen részt is vállal 
külmissziói nap vagy napok szerve
zésében. Nem azért, mintha konfe- 
renciázó telepeink nem volnának 
alkalmasak ilyen rendezvényre -  
hiszen nyaranként itt is össze szok
tunk gyűlni -  hanem, hogy azok ré
szére hozzuk közelebb a külmisszió 
külhoni és magyarországi tevékeny
ségéről szóló beszámolókat, akik 
nem vállalnak hosszú utat, több na
pi távollétet miatta.

NagVfarcsa, Nyíregyháza, Óbu
da é s ^ fd ^ e ld g  *iítan- fioVember 
közepén Békéscsaba és Pesterzsé
bet adott otthont két egymást kö
vető rendezvénynek. Kirsti Maura- 
nen a finn külmisszió (FELM) eu
rópai ügyekkel foglalkozó igazga
tónőjének látogatása volt a közép
pontja mindkét alkalomnak.

Kirsti Mauranen nem mindig 
igazgatással foglalkozott. Tfeoló- 
giai tanulmányai után került a 
misszióra felkészítő szeminárium
ba, és 20 éven keresztül szolgált 
Etiópiában a finn missziós egyesü
let által fenntartott gyülekezeti 
központban. Igehirdetok kiképzé
se, bibliaiskola vezetése volt a fel
adata, s ezt nagy odaadással, sze
retettel végezte. Az etióp szolgálat 
mindig legkedvesebb emlékem 
marad -  mondotta.

Dél-amerikai szolgálati helyén 
pedig a hajléktalan menekültek és 
a bádogvárosok lakóinak gyerme
keit tanította; munkanélküliek to
vábbképzésében, asszonyok iparra 
tanításában vett részt. Közben Is
ten igéjének hirdetése, mint köz
ponti feladat kötötte le őt. Szolgá
lati helyein szerzett élményeiről,

az elindulás izgalmairól számolt be 
mindkét helyen diaképes szemlél
tetéssel. Bizonyságtételen átsütött 
a szeretet melege. Nagyanyja és 
édesanyja imádkozó szeretetéé, 
mely elindította őt a misszionáriu
si pályán, saját szeretetéé is, 
mellyel körülvette azokat, akik kö
zé küldetett; de átragyogott rajta 
Isten szeretete, hiszen ez vezette 
őt az elhatározástól a missziós ál
lomásokon át a mai felelősségtel
jes munkáig. Ezzel átfogja az 
Európában működő missziós köz
pontokat és egyesületeket, köztük 
a mi egyesületünket is és azt a 
marseille-i missziói állomást, ahol 
arab gyerekek között dolgozik a 
„mi misszionáriusunk”, Seija Ku
rorten.

Kirsti Mauranen meglátogatta 
Anne-Marie Kool-1 a Protestáns 
Missziói Thnulmányi Intézetben és 
megbeszélést folytatott az Evangé
likus Külmissziói Egyesület veze
tőségével az együttműködés kiszé
lesítéséről. Lehetőség nyílik pl. ar
ra, hogy a nyár folyamán Seija 
Kuronen egy pár hetet hazánkban 
töltsön, részt vegyen gyermekkonfe
renciánk vezetésében és meglátogas
son nyári táborokat, gyülekezeteket. 
Az ifjúsági munkát segítő együtte
sek látogatását is kilátásba helyez
te.

Békéscsabán egész napos kül
missziói találkozót szerveztek a 
vendég tiszteletére. Kirsti Maura
nen kíséretében az EKME elnöke 
és titkára, a Rádiómisszió elnöke 
is leutazott, hogy nívós tájékozta
tással és szívhez szóló evangélizá- 
cióval ébressze az érdeklődők lel
kiismeretét.

Aradi András lelkész, mint házi
gazda szeretettel és gondoskodás
sal vette körül a vendégeket. Reg

geli igehirdetésében Isten hívó sza
vát szólaltatta meg -  míg Bencze 
Imre elnök a befelező evangélizá- 
cióban Isten küldő parancsáról 
szólt. Színesítette a programot az 
Evangélikus Gimnázium fiataljai
nak szolgálata és a norvégiai Ten- 
Sing együttes éneklése. A  gyüleke
zet asszonyai szeretettel kínálták 
ízletes ebédjüket.

Az előadások sorát Kirsti Mau
ranen kezdte a már ismertetett bi
zonyságtevéssel, délután pedig Bá
lint Zoltán mutatta be a missziói 
munka régi és új módszereit. 
Gáncs Péter pedig a Rádiómisszió 
legaktuálisabb szolgálatáról, a Kí
na felé elhangzó keresztyén műso
rokról és ezek hatásáról beszélt. 
Ez azért is fontos számunkra, mert 
a Rádiómisszió magyar hallgatói is 
segítik a kínai szolgálatot.

Örömmel vette kézbe a jelenlé
vő gyülekezet a Missziói Magazin 
első példányát, mely szintén a kí
nai missziós munka ismertetésével 
foglalkozik. Nagy megtiszteltetés 
számunkra, hogy a norvég, finn, 
dán, svéd nyelven megjelenő ma
gazin most 2000 példányban ma
gyarul is megjelent és magyar vo
natkozásokat is tartalmaz. Remél
jük, hogy más-más témával újra je
lentkezhet ez a színes tájékoztató.

A  hosszú szombati program 
után vasárnap délutánra a Pester
zsébeti gyülekezet várta a környék
beli testvéreket is missziói dél
utánra. Meg is töltöttük zsúfolásig 
a gyülekezeti termet! Itt is szolgált 
a gyülekezet ifjúsága Győri János 
Sámuel lelkész és felesége által be
tanított szavalókórussal: Jónás, 
mint az Ószövetség misszionáriusa 
címmel. Kirsti Mauranen azonnal 
fel is használta ezt a történetet sa
ját elhívatásának ismertetésekor.

Az etióp és dél-amerikai képek 
után Gáncs Péter itt az evangélizá- 
ció szolgálatát végezte: „Mindnyá
junknak leplezetlenül kell odaáll- 
nunk a Krisztus ítélőszéke elé. ” 
(2Kor 5,10) Az egyházi év vége ar
ra int, hogy a missziót is az ítélet 
felől nézzük. Nem mi vagyunk-e 
okai, hogy Jézus még nem jött 
vissza? Terjed-e az evangélium az 
egész világon? Önvizsgálatra indí
tott Krisztus számonkérő szava. 
Nincs semmi, ami eltakarná bűne
inket, csak az Ő megváltó szere
tete.

A finn misszió igazgatónőjének 
látogatása alatt a tolmácsolás szol
gálatát az egyesület titkára, Szent- 
pétery Mariann látta el hűségesen 
és lelkesedéssel. Köszönet érte!

Csak a missziót végző egyház jár 
a jézusi úton. Nem szabad tehát 
magunkba zárni a jó hírt, hanem 
tovább kell adni ott, ahol éppen 
megfordulunk. De különösképpen 
támogassuk azokat, akik teljes éle
tüket az Ige szolgálatára szánják 
akár itthon, akár külföldön. Most 
újra reményünk van rá, hogy Bá
lint Zoltán és családja külmissziói 
szolgálatra utazhat. Kérjük ezért 
mindenki imádságát, érdeklődé
sét, áldozatvállalását, hogy Isten 
akarata legyen meg ebben a terv
ben is!

Szeretettel hívunk mindenkit az 
Evangélikus Külmissziói Egyesü
let tagjai közé, akikben felébredt a 
szeretet és a felelősség ez ügy 
iránt.

Címünk: 1085 Bp., Üllői út 24.
II. em. Ügyeletet tartunk minden 
kedden 3-5-ig és minden csütörtö
kön 1—3-ig. Tel.: 113-0886/29.

Legközelebb január 29-én fél 6 - 
kor találkoznak a misszió barátai 
Budapesten a Kelenföldi Evangé
likus Gyülekezet Tanácstermében 
(XI., Bocskai út 10.)

Bencze Imréné

Karácsony a börtönben
Dr. Hanns Lilje -  későbbi hannoveri evangélikus 

püspök (1947-1971) -  1944 karácsonyát a Gestapo 
nürnbergi fogházában töltötte. A háború végén ame
rikai katonák szabadították ki 9 hónapi fogságából. 
Börtönben átélt karácsonyára így emlékezik vissza.

Ésaiás 9,1 igéjével gondolt imádkozva berlini gyü
lekezetére, amikor hallotta, hogy cellája számát kiált
ják. Szorongva gondolt arra, hogy karácsony estéjén 
mit fognak vele tenni. Újra megalázzák, vallatják, 
vagy máshová viszik, vagy talán a legrosszabb követ
kezik számára, mint annyi másnak, kiket így szólítot
tak elő cellájukból? Az őr elvezette parancsnoka elé, 
aki kérte hogy vezessék be a 212-es cellába. A pa
rancsnok még egy foglyot vezettetett ugyanide. Eb
ben a cellában volt X gróf, akit Lilje felismert. A pa
rancsnok az őrt kiküldte, s amikor négyen voltak, el
mondta, hogy a gróf lelkipásztori beszélgetést kért. 
Mivel karácsony este van, a maga felelősségére telje
síti a gróf kérését és idehozatta dr. Liljét és a másik 
foglyot, egy hegedűművészt. A  fogoly lelkész szívében 
átérezte, hogy Isten egy karácsonyi gyülekezetét adott 
elébe. A hegedűművész két karácsonyi éneket ját
szott teljes átérzéssel, ezután ő Ésaiás próféta igéjével 
hirdette karácsony üzenetét: ,A  nép, amely sötétség
ben jár, nagy világosságot lát. A  halál árnyékának földén 
lakókra világosság ragyog. ” A  parancsnok megenged
te, hogy az őr hozzon egy kis kancsót, kevés bort és 
kenyeret. A gróf letérdelt a cella kemény kőpadlójá

ra, s így imádkozták el az úrvacsorái imádságot, s így 
vette a feloldozás után a megszentelt kenyeret és bort, 
Krisztus testét és vérét bűnbocsánatra és örök életre. 
Szeméből patakzott a könny és Isten békessége betöl
tötte mindnyájuk szívét. Csodálatos karácsony este 
volt. Az Ámen után a hegedűművész még egy éneket 
játszott. A parancsnok ezután semmilyen személyes 
beszélgetésre nem adott engedélyt. Búcsúzásul azon
ban melegen megszorította dr. Lilje kezét és köszöne
tét mondott azért, hogy „ezen az estén a szomorú és 
nehéz munkája közben ezt ő megkaphatta.”

Az őr ezután őt visszavezette cellájába, ahol szívből 
hálát adott, hogy azon a helyen Isten egy karácsonyi 
gyülekezettel megajándékozta. A grófot hamarosan 
elvitték koncentrációs táborba. A hegedűművészt a 
Gestapo egy nappal a háború vége előtt kivégezte. 
A parancsnokkal többé nem találkozott dr. Hanns 
Lilje, de 1944 karácsonya örökre felejthetetlen ma
radt számára.

Közli:
Brebovszky Gyula

Emlékezünk...
5 illetve 50 éves évfordulóra emlékeztek októberben az 

ország evangélikus gimnáziumainak tanárai, diákjai az 
5 éve elhunyt Vermes  M i k l ó s ,  a Budapesti Evangé

likus Gimnázium fizika tanára, illetve az 50 éve elhunyt 
M i k o l a  S á n d o r  tudós-tanár emlékének adózva.

A  Fasori Gimnázium Mikola-emléktáblát avatott, 
emlékezve a „fizika szertár őré”-re, a volt igazgatóra, 
a kiváló tudós-tanárra, aki egész életében a diákságért, 
a fizika és matematika tanításáért, szaktárgyai tanításá
ban végrehajtható reformokért dolgozott. A  Soproni 
Evangélikus Gimnázium a már meglévő emléktáblát 
koszorúzta meg, felidézve a volt tanítvány, Mikola Sán
dor emlékét. A  Deák téri Evangélikus Gimnázium em
lékműsorral adózott volt tanára emlékének

A  megemlékezés a Deák téri Gimnázium dísztermé
ben volt. A  diákok megfogalmazásában hallhattunk 
Mikola Sándor és Vermes Miklós életéről, munkásságá
ról A  két tanár kapcsolatáról, közös munkájáról szólt 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemről érkezett előadó, 
dr. R a d n a i  G y u la  kandidátus, egyetemi docens, 
aki előadásával emelte a megemlékezés színvonalát. 
Volt kísérlet a Mikola-csővel szavalat, s az elmaradha
tatlan Bach muzsika.

Ki volt Mikola Sándor?
1871-ben született Felsőpetrócon, 12 éves korában a 

híres -  1557-ben alapított -  Soproni Evangélikus Gim
náziumba került. A z egyetemen Eötvös Loránd tanítvá
nya, majd laboránsa lett. 1897-ben a Budapesti Evan
gélikus Gimnáziumba (a mai Deák téri Evangélikus 
Gimnázium) került segédtanámak, ahol nyolc éven át 
dolgozott, míg az iskola át nem költözött az új, nagyobb 
épületbe, a Fasorba. Itt a „fizika szertár őre", majd 
1928-tól nyugdíjba vonulásáig a gimnázium igazgatója 
volt.

Kiváló szakmai munkája mellett sok tudományos

cikket írt, a Középiskolai Matematikai Lapok Csillagos 
ég és Fizika feladatok c. rovat szerkesztője volt.

Családot nem alapított, az iskolának, tudományos 
kutatásnak, tanításnak, a fizika és matematika taní
tásában végrehajtható reformoknak szentelte életét, s 
R á t z  L á s z l ó v a l  karöltve megalapozta a modem, 
természettudományos oktatást a Fasorban, mely végül 
országos hatékonysággal is bírt.

Mi volt életműve?
„Több évtizedes tanári munkája, a tanítás javítása ér

dekében kifejtett küzdelme, az igazság és az emberek 
iránt érzett szeretete” -  írta róla Vermes Miklós, akinek 
átadta a katedrát a Fasorban, amikor nyugdíjba vonult 
(1929.)

Verm es  M i k l ó s  1905-ben született Sopronban. 
A  Soproni Evangélikus Gimnáziumban tanult, 1923- 
ban érettségizett, majd matematika-fizika-kémia szakos 
tanár lett. Igazi tanárrá Mikola mellett nőtte ki magát, s 
Mikola nyugdíjba vonulása után ő  vette át a fizika taní
tását a Fasorban, s éveken át Mikolával együtt dolgozott 
a magas színvonalú oktatás érdekében. Kiváló kísérlete
ző  volt. Szertára egyedülálló az országban. Könyveket írt, 
példatárakat szerkesztett. A  matematika, fizika és kémia 
tanításába a természettudomány legújabb eredményeit 
azonnal beépítette.

Jóleső érzés azt tudni, hogy ilyen kiváló tudós-tanár 
elődökre emlékezhetünk, s egyben ösztönzést is ad, hogy 
példájukat követve -  legjobb tudásunk szerint -  méltó 
utódaik lehessünk, akik ma az ország evangélikus gim
náziumaiban taníthatunk

Puskásné Benczúr Csilla 
Deák téri Evangélikus Gimnázium tanár

______  _____ i__________  .(
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Beszélgetés a hű szolgával...

E sorok írója beszélgetést foly
tatott a penci evangélikus egyház 
volt felügyelőjével.

Babinszky Mihály született Pen- 
cen, 1912. október 1-jén. Szülei 
egyszerű földművesek voltak. A  
hat elemi iskolát a penci evangéli
kus iskolában kitűnő eredménnyel 
végezte. Már kisiskolás korában 
feltűnt éleslátása, szorgalma. Thní- 
tói közül a legutóbbi, Gerengay Pál 
felfedezte benne az egyház iránti 
szeretetét. Tanítója kérte a szüleit 
a tehetséges fiú tovább taníttatásá
ra. A  teológiára szívesen küldte 
volna. Sajnos az akkori szegényes 
életkörülmények nem tették lehe
tővé a továbbtanulását, így maradt 
ő is a földművességnél.

A  gyülekezet fiatalon presbiter
nek választotta. Tisztségviselőként 
szolgált több alkalommal (egyház
fi, gondnok és végül felügyelőként 
működött szíwel-lélekkel 30 éven 
keresztül). A  gyülekezetben min
dig meglátta a tennivalókat. Bölcs, 
okos javaslatokkal szolgált. Ha 
döntésre került sor, mindig meg
beszélte a vezetőséggel, soha nem  
akart egymaga dönteni.

A  30 éves felügyelői szolgálata 
alatt Pohánka Ödön, Kiszely Sán-

dor és végül a jelenlegi lelkésszel, 
Tamásy Zoltánnal nagy egyetértés
ben működött. Ezekről a lelké
szekről mind a mai napig nagy tisz
telettel és szeretettel beszél.

Működése alatt a templomot 
két alkalommal is renoválták; kí- 
vül-belül, valamint a gyülekezeti 
termet. A  társadalmi munkában 
mindig élen járt. Bőven kivette a 
részét, nem ismert fáradtságot, 
amikor az egyház ügyét kellett 
szolgálni. Sajnos, a felügyelői 
tisztségről -  hűséges feleségének 
váratlan halála miatt -  leköszönt. 
A  gyász mélyen megviselte. Hit
vese sok munkában segítségére 
volt. Hála Istennek hitében nem 
rendült meg, mert a mai napig is 
rendszeresen részt vesz az isten
tiszteleteken, a presbiteri gyűlése
ken. A  gyülekezetben végzett 
szolgálata mellett a tsz-ben is ve
zető beosztásban tevékenykedett. 
A  legnagyobb nyári munkában is 
úgy osztotta be az idejét, hogy 
nem maradt el az Istenházától. 
Kérdezhetnénk: honnan ez az 
erő? kitől kapta? -  A  válasz egy
szerű: a szülői házból hozta magá
val! Ibvábbá, amint elmondta: 
Minden reggel, minden este a 
zsoltárossal együtt elmondom: 
„Szemeimet a hegyekre emelem, 
mert onnan jön az én segítségem. ” 
Adja Isten, hogy sok gyülekezet
nek ilyen hűséges, hitben erős fel
ügyelője legyen!

E sorok írója és az egész penci 
gyülekezet még nagyon jó egészsé
get, nyugodt, békés életet kíván a 
kedves tiszteletbeli felügyelőjé
nek, mindenki Miska bácsijának.

Adja Isten, hogy így legyen!
T.J.

presbiter

OLVASÓINKHOZ
Az utóbbi években, sqjnos, rendszeressé vált, hogy az év elején ren

dezni kell lapjaink előfizetési díját. Sqjtótanácsunk foglalkozott e kér
déssel és az Evangélikus Élet árát számonként 35,- Ft-ban állapí
totta meg. Az ünnepi kettős számok ára marad 40,- Ft.

Eszerint az előfizetési díj egész évre: 1820,- Ft 
félévre: 910,- Ft 
negyedévre: 455,- Ft

A lap előfizetési d(ja külföldön a szomszédos országokban: egész év
re (postázással együtt): 3400,-. Ft.

Más országokban (nyugaton) az előfizetési d(j egész évre (postá
zással együtt 5000,- Ft (38 US Dollár). Légipostával 43 US Dol
lár.

Az OTP áj pénzügyforgalmi jelzőszámrendszert vezet be 1995. de
cember 4-étől. A novemberi számunk egyikében csekklapokat küld
tünk, hogy aki hátralékát szeretné rendezni, vagy szeretné az 1996. év
re befizetni, megtehesse. Kérjük, hogy ezeket a csekklapokat december 
31-ig használják fel, mert azután ál csekkek kerülnek kibocsátásra. 
Ezeket megrendeltük és amint megkapjuk, elküldjük. Egyébként közöl
jük az ál pénzforgalmi jelzőszámokat, ha valaki bankátutalással kíván 
fizetni:

Evangélikus Élet Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 
11708001-20204127

OTP Vili. kér. fiólqa Budapest, Vili. József krt. 33.
Egyéb sqjtóosztáfyi számlaszámok:

Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya: 
11708001-22202781

OTP VIII. kér. fiókja Budapest, Vili., József krt. 33.
Lelkipásztor Szerkesztőség és Kiadóhivatal: 

11708001-22205076
OTP VIII. kér. fiókja Budapest, VIII., József krt. 33.

A Magyarországi Evangélikus Egyház számlaszámai 
1995. december 4-től

Evangélikus Országos Egyház 11707024-20347257 
OTP VII. kér. fiókja Budapest, VII., Király utca 49.

Evangélikus Teológiai Akadémia 11707024-20272733 
OTP VIÍ. kér. fiókja Budapest, VII., Király utca 49.

Evangélikus Országos Egyház Segélyalap 11707024-22101549 
OTP VII. kér. fiókja Budapest, VII., Király utca 49.

Evangélikus Országos Egyház Nyugd(josztálya 
11707024-20500801
OTP VII. kér. fiókja, Budapest, VII., Király utca 49.

Pesti Evangélikus Egyházmegye 11707024-22114235 
OTP VII. kér. fiókja Budapest, VII., Király utca 49.

Evangélikus Egyház Iskola Támogatás 11707024-20294159 
OTP VII. kér. fiókja Budapest, VII., Király utca 49^

Evangélikus Egyház Dlakóniai Osztály 11702036-22374161 
OTP II. kér. fiókja Budapest, II., Frankel Leó út 21-23.

Evangélikus Lelkésznevelő Intézet 11702036-22373720 
OTP II. kér. fiókja Budapest, II., Frankel Leó út 21-23.

Északi Evangélikus Egyházkerület 11705008-20186351 
OTP V. kér. fiókja Budapest, V , Deák Ferenc utca 7-9.

Déli Evangélikus Egyházkerület 11707024-20165400 
OTP VII. kér. fiókja Budapest, VII., Király utca 49.

A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa

Evangélikus Élet 1995. d e c e m b e r  24.

A kőbányai énekkar Dombóváron

1995. december 4-én tartotta évi 
rendes közgyűlését a Deák téri 
Evangélikus Gimnáziumban.

1. A  Közgyűlés nyilatkozatot 
fogadott el a szlovákiai nyelvtör
vénnyel és a jugoszláviai-boszniai 
békemegállapodással kapcsolat
ban. Megtárgyalta és támogatásá
ról biztosította azt az állásfogla
lást, amelyet a romániai egyházi 
elöljárók a Tanügyi Törvény vallás- 
szabadságot korlátozó rendelkezé
sei miatt hoztak létre ez év októbe
rében. A  nyilatkozatokat és állás- 
foglalást következő számunkban 
közöljük.

2. A Közgyűlés 3 éves időszakra 
újraválasztotta elnökét, Dr. Har
mati Béla evangélikus püspök sze
mélyében. Megfigyelői státusban a 
22 egyház és egyházi jellegű szer
vezet együttműködési fórumának 
tagjai sorába fogadta a Magyar 
Kékkereszt Egyesületet

3. Az 1996-os programok kiala
kításában az alábbi szempontokat 
határozta meg:

-  az Ökumenikus Thnács meg
felelő módon kapcsolódjon be a 
millecentenáriumi ünnepségekbe. 
Az ez évi Országos Protestáns Na
pok központi és helyi rendezvé
nyei szintén az 1100 éves évfordu
lóhoz kapcsolódjanak;

-  az Ökumenikus Thnács kísérje 
figyelemmel a tagegyházak és test
véregyházak 1996-os ünnepségeit, 
és profiljának megfelelően kapcso
lódjon azokhoz, pl. II. János Pál 
pápa magyarországi látogatása, 
Magyar Reformátusok III. Világta
lálkozója, a Baptista Egyház 150 
éves évfordulója, az európai evan
gélikus püspökök magyarországi 
konferenciája, 1000 éves iskola;

-  a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa keresse a le
hetőségét annak, hogy a Magyar 
Katolikus Egyházzal közösen, mi
nél szélesebb rétegeket bevonva 
készüljön fel a II. Európai Ökume
nikus Nagygyűlésre, mely 1997. jú
niusában kerül megrendezésre 
Grazban.

4. A  Közgyűlés elfogadta a fő
titkár jelentését, az elnök beszá
molóját, az 1994-es zárszámadást 
és az 1996-os költségvetési terve
zetet, valamint beszámolót hallga
tott meg a tervezett lágymányosi 
ökumenikus központ tárgyában.

MOLNÁR GYULA:

Azért jön, hogy menjünk
(Karácsonyi gondolatok)

Túl beiglin, halotti kocsonyán, 
fényes ünnepi vacsorán, 
túl vásárlások lázain, 
és ajándékok százain, 
túl üdvözlő lap-özönön, 
csillanó gyermek örömön, 
szóval, túl mindenen, 
ami évenként megjelen, 
hogy aztán újra tovatűnjön -  
ő  jön.

ő  jön, a Betlehemi, 
életünket betölteni.
0  jön, hogy itt maradjon, 
el nem múló életet adjon.
S ha ő  bennünk életre kel, 
akkor minekünk menni kell, 
menni, mert várnak mindazok, 
kik nem múlóra szomjasok, 
kiknek több kell, mint hangulat, 
-  s mert nem élhet, aki nem ad. 
A z éhezőnek falatot, 
vigasztalást a szenvedőnek, 
s ha bűnei fejére nőnek, 
megrettentnek bocsánatot.
Ha a szívünk kitárva, 
meglátjuk, hogy ki miben árva.

Karácsonykor megszületett
Názáreti

azt hirdeti,
hogy mind koldus marad, 
ki bőkezűn nem osztogat.
S  ha önmagunk is

széjjelosztogatjuk, 
(mint ő  példát adott) 
ezerszeresen visszakapjuk 
a szétosztott erőt:
Karácsonykor, s minden napon 
ő  jön, s betölt.

Székesfehérvár, 1966. dec. 16.

Örömteli eseménynek voltunk 
részesei a dombóvári evangélikus 
templomban.

A  kőbányai evangélikus gyüle
kezet Kápolna kórusa, a gyüleke
zet lelkészének vezetésével tartott 
egyházzenei áhítatot. Nagyszerű 
lelki élményt nyújtott a közös 
énektanulás csakúgy, mint a kórus 
szolgálata. Ezen az alkalmon nem
csak a gyülekezet tagjai, hanem a 
város ének-zene szerető polgárai 
is részt vettek, megtöltve templo
munkat. A  reformáció -  a gyüleke
zeteinket összekötő ünnep -  adta 
az alkalmat az együttlétre. Fabiny

özv. Aszódi Jánosné, Erzsi néni 
több mint 25 éve szolgál a kiskőrösi 
gyülekezetben. Előtte már apósa és 
férje is ebben a munkában fárado
zott. Tőlük vette át a feladatot. Elő
ször még naponta megtette a lépcsőt 
a toronyba, hogy az alföld tengersík 
vidékiből kiemelkedő templom to
ronyórája pontos útmutatást adjon 
a reá tekintőnek Később már a ha
rangok villamosítására is sor került. 
Maradt ennek ellenére feladata Er
zsi néninek A z oltárra a virágokat 
csak kézzel, és csak szívvel lehet fel
rakni így lesz méltó.

70. születésnapján a gyülekezet 
megköszönte a munkáját. Este pe
dig a munkatársak köszöntötték Er-

Thmás szavai Luther Márton gon
dolatait idézték a hívő ember sza
badságáról. Pál apostol tanítása 
(Róm 1,17.) is ezt erősítette ben
nünk Nagy Zoltán teológus hallga
tó áhítatában. A kórus énekszámai
val és verseivel járult hozzá e szá
munkra felejthetetlen délutánhoz.

Regős Imre vezetésével hang
zottak többek között Carissimi, 
Mozart, Schütz, Praetorius és 
Bach művei. Közös reményünk, 
hogy jövő évben ismét vendégül 
láthatjuk a kőbányaiakat.

Rózsai György 
gondnok

zsi nénit. A  gyülekezet megköszönte 
azt, amit látott, a munkatársak kö
szöntése azért szólt, amit nem látott 
a gyülekezet. Azért mondtunk kö
szönetét, hogy a sekrestyében segített 
a mulasztásokat eltakarni áthidal
n i Milyen sok szolgálatra induló lel
kész imáját hallotta? Sokan hordo
zunk a szívünkben egy-egy biztató 
szót. Ha szomorúak vagyunk, vi
gasztal

Köszönjük a szép oltárt, a takarí
tást, s köszönjük, amit nem látott a 
gyülekezet.

Isten áldja meg Erzsi nénit csa
ládjával együtt.

Szolgáljatok az Úrnak örömmel 
Szabó Vilmos

Köszönjük, Erzsi néni!
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TXZ FELVETEL
AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI AKADÉMIÁRA

Egyházunk lelkészeinek és hittantanárainak 
képzése az Evangélikus Teológiai Akadémián fo
lyik, amely egyházunk államilag elismert egyetemi 
rangú intézménye. Várjuk elsősorban azok jelent
kezését, akik Jézus Krisztusban hisznek és elhívást 
éreznek, hogy az evangélikus egyházban szolgála
tiak.

Az Evangélikus Teológiai Akadémián a képzés 
lehetőségei a következők:

a) Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra fel
készítő teológiai tanulmányok. A  tanulmányi idő 
hat év, öt év teológiai és egy év gyakorlati képzés. 
A  felvétel -  melynek alapfeltétele a középiskolai 
érettségi -  felvételi vizsga és beszélgetés alapján 
történik. Felvehető hallgatók száma: 25 fő. Első
sorban férfi kérvényezők jelentkezését várjuk.

b) Nappali hittantanár-képzés olyan jelentke
zők részére, akik az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyete
men vagy a Károli Gáspár Református Egyetemen 
valamely tanárszakra már felvételt nyertek, ill. 
ilyen szakot végeznek, s ezt igazolni tudják. A  ta
nulmányi idő öt év. A  felvétel felvételi vizsga és 
beszélgetés nyomán történik. Felvehető hallgatók 
száma: 10.

c) A  levelező tagozaton folyó hittantanár ill. 
hitoktató képzésről hamarosan külön tájékoztatót 
adunk közre.

A  felvételi kérvényhez -  melynek fel kell tüntet
nie, hogy teológiai (A) vagy nappali hittantanári 
(B) képzésre jelentkezik a kérvényező - ,  a követ
kező okmányokat kell mellékelni:

1. születési bizonyítvány,
2. a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítvány, érettségi előtt állóknak az iskola ál
tal a felvételi vizsgákon a középiskolából hozott 
pontok kiszámításához kitöltött betétlap (esetleg 
a középiskola harmadik osztályos év végi és ne
gyedik osztályos félévi bizonyítványának fénymá
solata),

3. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a 
jelentkező felsőfokú tanulmányokra alkalmas,

4. keresztelési bizonyítvány,
5. legalább két évvel korábbi konfirmációt iga

zoló bizonyítvány,
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 szolgála
tairól (az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított 
bizonyítvány.

8. Az esetleges állami (vagy azzal egyenértékű) 
nyelvvizsga bizonyítványa.

9. A  jelentkező nevére megcímzett normál mé
retű boríték.

Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de

indokolt esetben hiteles másolatban is lehet mel
lékelni. A  másolat „egyházi használatra” megjelö
léssel az egyházközségi lelkész által is hitelesíthe
tő.

A  felvételhez szükséges az illetékes lelkész 
ajánlása, mindenesetre annak a lelkésznek az 
ajánlása a jelentkező alkalmasságáról, aki az ille
tőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt. Az aján
lást a lelkész a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg 
külön levélben közvetlenül az Akadémia rektorá
nak címezve.

A  fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az 
Evangélikus Ibológiai Akadémia Felvételi Bizott
ságához címzett kérvényeknek, valamint piros 
postautalványon feladott 1500 Ft felvételi vizsgadíj
nak 1996. március 1-ig kell az Akadémia Rektori 
Hivatalába (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) 
beérkeznie.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hall
gatói -  amennyiben ez csak lehetséges -  lakói a 
Teológus Otthonnak, ahol lakást és teljes ellátást 
kapnak. A  jó tanulmányi eredményt elért és rászo
ruló hallgatók szerény ösztöndíjban részesülhet
nek. Elegendő hely esetén a hittantanár szak nap
pali 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 egy
mást követő napokon kerül sor, melynek (várha
tóan június végi) időpontjáról a jelentkezők érte
sítést kapnak. Az időpont módosítására nincs le
hetőség.

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 hittan
könyvek alapján),

4. Luther: Kiskáté,
5. Prőhle Károly „Az evangélium igazsága” cí

mű és
6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörténet” című 

hittankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi 

hivatalokban és az Evangélikus Sajtóosztályon 
(1085 Budapest, Üllői út 24. Tblefon: 134 35 67; 
133 64 38).

A  felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe 
vesszük a jelentkezők latin, valamely modem  
nyelvből tett érettségijét ill. állami vizsgáját.

Budapest, 1995. november 9.
Dr. Reuss András 1. k. 

rektor

A hihetetlen karácsony
Lk 2,1-14

Sokszor zavarba ejtően raeghök- 
kentőek a bibliai történetek, „mere
dek” a mennyei vonalvezetés. Tálán 
annyira beéljük az ünnep külsőségé
vel és hangulatával, hogy észre sem 
vesszük a csodát, mely részleteiben is 
voltaképpen „hihetetlen", mert isteni!

A világtörténelmi összképnél, a 
Római Birodalom fénykoránál, mil
liók kényszerű-keserves vándorlásá
nál s mindennél fontosabb egy szegény 
kisgyerek megszületése az istállóban. 
Leigázott nép saija, apja egyszerű 
ács, hamarosan életére is törnek -  s 
későbbi „karrierjének” végpontja: 
kínhalál a kereszten. Mégis ő a te 
Megváltód, meg az enyém is, és 
mindazoké, akik nem dekorációnak 
igénylik, hanem életük bűnbocsátó 
megújítójának. Isten a „kicsiben’’ ha
talmas, a szegényekben gazdag s a hi
hetetlenben hihető. Kikre lobbant rá 
az éjben a mennyei seregek fénye? 
Főpapokra, fejedelmekre, élkegye- 
sekere? Nem. Vallásilag is lenézett 
„senkikre”: pásztorokra! A csillag fé
nye kiket vonzott oda napkeletről? 
Pogány mágusokat („bölcseket”), 
akik szintén nem voltak szalonképe
sek a hit igényesebb köreiben. Itt 
minden papírforma felborult, mert 
ilyen hihetetlen ölelésű az Isten sze- 
retete. Csak magunk zárhatjuk ki 
magunkat belőle. De ajándéka sem 
közönséges: robbanásszerűen hatal
mas fény. (Mi inkább adagolva „fo
gyasztanánk”.) Szinte ránk töri az aj
tót: Tidod-e, hogy Istené vagy?!

Karácsony Urának fölfénylő di
csősége, ékes rendbe átformáló bé
kessége s jóakarata szólít. Hihetet
len? Ahogyan újjáteremthet rendel
tetésünk betöltésére, az még bámu
latosabb. S ez az ÜNNEP.

Dr. Bodrog Miklós
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JESUS CHRISTUS SPRICHT: MONATSPRUCH FÜR JANUAR 1996

„Ich bin ein  Fremder gewesen, und ihr habt 
mich aufgenom m en.“

W eise m ir H err deinen Weg: ich  w ill ihn gehen
in  T reue  zu D ir

Matthäus 25,35

Die Adventszeit ist traditionell 
eine „stille“ Zeit. Wochen der Ein
kehr sind es eigentlich einmal ge
wesen, diese läge vor dem weih
nachtlichen Fest. Sie dienten dem 
Nachdenken, der Ortsbestimmung 
unseres Glaubens, der Besinnung 
auf die Eckpfeiler christlichen Le
bens mitten in einer selbstverlieb
ten Zeit. Immer schon.

Auch in unseren lägen tut es 
uns gut, dem vorweihnachtlichen 
Betrieb nicht alle unsere Kraft zu 
opfern. Es könnte sein, daß wir 
sonst haarscharf am Kern des 
Christfestes vorbeirasen. Viel
leicht haben wir in unserer 
Deutschsprachigen Gemeinde 
eine hervorragende Chance, dem 
Thema der Botschaft Gottes zu 
Weihnacht un\ erhofft näher zu 
sein, als wir glauben.

In den Wochen vor der Geburt

Jesu waren dessen Eltern auf har
te Proben ihres Lebens gestellt. 
Volkszählung war befohlen, egal, 
was eine hochschwangere Frau 
dazu sagen würde: sie mußte sich 
auf den beschwerlichen Weg ma
chen. Und dann die Welt, in der 
sie sich vorfanden: mit einer Kind
gebärenden wollte in solch hekti
schen Zeiten niemand etwas zu 
tun haben! So wurde Gottes Sohn 
eben im Dreck geboren. Fremd 
war er Fremd blieb er. Hat ihn je
mand erkannt?

Gastfreundschaft ist ein hohes 
Gütesiegel einer Gesellschaft; in 
Ungarn lernen viele von uns davon 
eine gute Portion kennen. Wo 
Menschen einander einladen, ent
decken sie den Reichtum aneinan
der. Unterschiede zwischen Kultu
ren wie auch unter verschiedenen 
Völkern sind vielleicht manchmal 
beschwerlich.

Sie sind aber jedenfalls span

nend und bereichernd, wenn wir 
uns auf diese Entdeckungsreise 
einlassen. Die Menschen, die Je
sus nachfolgten, machten dieses 
Erlebnis jeden Täg neu. Es verän
derte ihr Leben gründlich. Heute 
braucht es immer wieder diese Be
reitschaft, die „Fremden“ an- und 
aufzunehmen; auch manchmal 
gegen den herrschenden Zeitgeist.

Adventszeit ist eine Einladung 
an uns, an Gottes Siete den Frem
den zu suchen. Vielleicht entdecken 
wir einen neuen Freund dabei; 
vielleicht begegnet uns ein frisches 
ehrliches Kindergesicht, das wir in 
der Dunkelheit des „Stalles“ sonst 
nicht entdeckt hätten.

Ich wünsche uns allen eine 
nachdenkliche Zeit auf dem Wege 
zum Heiligen Abend. Gottes Se
gen begleite Sie und Ihre Familien 
und schenke Ihnen einen Blick ins 
Neue seines Lebens.

Ihr Dietrich Tiggemann, Pfr.

Psalm 86,11

Wir sind Fahrgäste in dieser Welt, 
immer unterwegs. In unserem Jahr
hundert fahren wir wahrscheinlich 
viel mehr als unsere Vorväter in der 
Vergangenheit. Zu den Arbeitsplät
zen, auf Geschäftsreisen, wir fahren 
zu kirchlichen Tägungen usw. Wir 
sind unterwegs jeden Täg des Jahres 
und noch in der Ferienzeit machen 
wir Reisen ins Ausland, mit der Ei
senbahn, mit Flugzeugen oder wir 
machen zuweüen eine Schiffart. Ver
kehrsfirmen und Reisebüros tragen 
Millionen von reisenden Leute all
jährlich. Aber wir sind auch unter
wegs als Fahrgäste in übertragener 
Bedeutung: von Geburt bis zum Tbd, 
eine längeren oder kürzeren Weg 
machen wir alle, eine Reise auf unse
rem Lebenslauf.

Es ist selbstverständlich, daß wir 
einen guten Weg finden wollen -  in 
der Zeit der Jahreswende. Welcher 
Weg ist der Beste? -  fragen wir 
aufnehtig und neugierig. Der Glau

Meinen Sie nicht auch, daß „Liebe durch 
den Magen geht“?!

EVANGELISCHE GEMEINDE BUDAPEST 
Kontakt: Pfr. Dietrich Tiggemann,
P^jzs utca 1.; 1022 Budapest; Tel./Fax: 136 23 48

SPENDEN-BITTE ZU WEIH
NACHTEN 1995

Die Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Budapest bittet auch in 
diesem Jahr wieder um Ihre MITHILFE.
Wir möchten wie im vergangenen Jahr die Sozialarbeit des 
ÖKUMENISCHEN HILFSWERKES UNGARN unterstützen.

Im letzten Jahr konnten durch 
die Hilfe vieler Spender an Bedürf
tige, Arme, Rentner, Obdachlose 
und Kranke ESSENPAKETE aus
geteilt werden. Diese Aktion ist 
inzwischen eine gute Tradition des 
Hilfswerkes geworden. Viele Men
schen in Budapest brauchen unsere 
ganz konkrete und tatkräftige Hil
fe. Die Mitarbeiter Innen des Öku
menischen Hilßwerkes .versuchen

dies täglich in der Armenküche in 
der TUrbina utca und durch die 
Kleiderkammer.

Auch dieses Jahr möchten wir 
zu Weihnachten wieder helfen, 
daß bedürftigen Menschen ein 
Funken der christlichen Nächsten
liebe erfahrbar wird. Essenspakete 
sollen an die Bedürftigen ver
schenkt werden; dem auch Nächs
tenliebe „geht durch den Magen“!

Wir möchten ein Hoffnungszeichen aufleuchten lassen. 
Auch durch Ihre Hilfe! i  (tem: •' •> • • , . • m í-íopvI 'm -i ■
Unterstützen Sie diese Gaben-^Iction! /ioáezáirsisissfn \ jwf ' 
Wir reichen Ihre Spende gern an das Hilfswerk weiter.
EIN GESEGNETES WEIHNACHTSFEST 
WÜNSCHT IHNEN IHRE

TERMINE IM DEZEMBER 1995
24.12. 15 Uhr HeiligAbend -  Familien-Gottesdienst
25.12. 10 Uhr 1. Christtag -  Festgottesdienst
26.12. 10 Uhr 2. Christtag -  Gottesdienst
31.12. 18 Uhr Altjahresabend -  Gottesdienst

TERMINE IM JANUAR 1996
01.01. 10 Uhr Neujahrstag -  Gottesdienst
07.01. 10 Uhr 1. So. nach Epiphanias -  Gottesdienst u.

KiGo
14.01. 10 Uhr 2. So. nach Epiphanias -  Gottesdienst
14.-21.01. ökumenische BIBELWOCHE
21.01. 10 Uhr 3. So. nach Epiphanias -  Abschluß- 

Gottesdienst zur Bibelwoche und Kinder-
Gottesdienst

in|28.pj. 10 Uhr, i Letzter nach Epiphanias -  Gottesdienst
i ' Der KINDERGOTTESDIENST wird ab Januar 1996 jeweils auul- und 3. 

Sonntag im Monat parallel zum Hauptgottesdienst im Gemeinderaum in 
der Táncsics Mihály utca 28 gefeiert.

bende wie auch der Psalmist sucht 
diesen Weg im Gebet. Er bittet Gott, 
ihm einen Weg zu zeigen und ver
spricht, auf diesem Weg in Heue zu 
Ihm zu gehen.

Wer wünscht sich einen schlech
ten Weg zu finden? Wer will immer 
irregehen? Wer möchte auf pfadlo
sen Wegen umherirren? Natürlich -  
niemand!

Im Leben heutzutage bieten sich 
viele als Wegbegleiter an. Auf einer 
Kreuzung gibt es Wegweiser und 
Verkehrschilder, um den Reisenden 
die Richtung zu weisen.

In Zeitungen, Rundfunk und Fern
sehen stellen sich verschiedene Leute 
als Wegwieser oder Führer dar. Gott 
selbst ist der beste Guide in der 
unbekannten Stadt des Jahres 1996, 
in den fremden Strassen dieses Jah
res. Der Psalmist betet in einer Not 
seines Lebens. Der ganze Psalm 86 
berichtet über solche Situationen... 
Er lebt in Gefahr -  ähnlich wie auch 
wir in einer Zeit leben, die voll von 
Gefahren ist. Der Psalmist ist ständi
ger Beter, er ruft täglich nach Gott 
und bittet um Hilfe von Ihm. Er hat 
gute Erfahrungen gemacht. Er kennt 
Ihn, denn auch seine Ahnen beteten 
Gott jeden Täg an. Er vertraut Ihm 
und hatte die Erfahrungen:« „keiner 
ist Ihm gleich und es isrniemand, der 
tun kann wie Gott.“ Er ist stark und

kann täglich Kraft geben. Er ist 
gnädig und barmherzig, erfreut die 
Seele und er kann uns ja sogar trös
ten, wenn es nötig ist. Der erinnernde 
Psalmist ermutigt andere Leute zu 
beten und einen guten Weg zu su
chen. Er verkündigt: Gott allein ist 
der einzige Wegbegleiter.

Alle Bibelleser kennen Jesus als 
einen Weg. Er proklamierte als 
Kundmachung: „Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben...“ Ja, Er is 
der Weg zum Vater und der Weg zu 
den Menschen... Der einzige Weg zu 
Gott in diesem Jahr, und er ist der 
kürzeste Weg zu den Mitmenschen in 
den folgenden Tägen und Monaten. 
Darum können auch wir auf diese 
Art beten: Weise mir Herr, deinen Weg, 
ich will ihn gehen in Reue zu dir.

Károly Hafenscher Dr.

ZUM THEMA 
ZWEI ILLUSTRATIONEN: 

Am o Pötzsch: Dein ist das Jahr, 
dein ist die Zeit... (EG Seite 131) 

Aus China (EG Seite 129) Ich 
sagte zu dem Engel ...aber er ant
wortete:
Gehe nur hin in die Dunkelheit und 
lege
deine Hand in die Hand Gottes.
Das ist besser als ein Licht
und sicherer als ein bekannter
Weg...

Herzliche Einladung zur

ÖKUMENISCHEN BIBELWOCHE 
der Deutschsprachigen Gemeinden Budapests 

vom 14. bis 21. Januar 1996

DER PROPHET MICHA
Sonntag 14. Januar 17. Uhr „Aufmerksam mit Gott leben“ (Micha 6,1-8) 
EröffhungsGottesdienst (kath. Gemeinde, Fő utca);
Dienstag, 16. Januar 19 Uhr „Prophetisches Reden: Zur Rede stellen“ 
(Micha 1,1-9) Vortragsabend mit Frau Prof. Katharina von Bremen,’ 
Evangelische Akademie Iserlohn (ref. Gemeinde, Alkotmány u. 15.)
Mittwoch, 17. Januar 17 Uhr „Hoffnung im Chaos“ (Micha 7,1-20) 
Bibelarbeit und Andacht (evang. Gemeinde, Bécsikapu tér)
Freitag, 19. Januar 18 Uhr „Recht haben -  Unrecht tun“ (Micha 3,1-12) 
Jugendabend (kath. Gemeinde, Cinka Panna u. 8.)
Samstag, 20. Januar 14 Uhr „Schwerter zu Pflugscharen“ (Micha 4,1-8) 
Nachmittag filr  Familien und Kinder; die Konfirmandinnen bereiten den 
Gottesdienst für den 21. auf der Burg vor (ref. Gemeinde, Alkotmány u. 15.)
Sonntag, 21. Januar 10 Uhr Abschluß der Bibelwoche mit einem gemein
samen Fürbittgebet in den Gottesdiensten der drei Gemeinden

Boh je s nami!
Mt 1,20-23

Vianoce sú najradostnejSírni sviatkami róka. Takarni 
ich robi Ten, ktor^ priSiel v plnosti öasu na svet. On je aj 
dnes pre nás stredobodom naSej pozomosti.

V MatúSovom evanjeliu správa o Jeiiäovom narodeni 
je vermi struőná. Zbozná a pokomá Mária bola pannou, 
ale ukázalo sa, I t  je v pozehnanom stave. Jej snúbenca 
Jozefa sa to dotklo, a chcel Máriu prepustit’. Boh ho 
osvietil zjavenún, ktoré mu dalo vysvetlenie. Jozef poéu- 
je oslovenie: ‘Neboj sa prijat’ Máriu za zenu, lebo őo sa 
v nej poőalo, je  z  Ducha Svátého. Porodí syna a dáS mu 
menő Jezis, lebo On vyslobodí svoj Tud z  hriechov . Má 
sa splnit’ predpoved proroka IzaiáSa: ‘Panna poőne a 
porodí syna a dajú Mú menő Emanuel, to v preklade zna- 
mená: Boh s nami.

Vianoce túto velkú a radostnú pravdu oznamujú nám 
kazdoroőne. Myslíme na veiké Bozie tajomstvo prí- 
chodu betlehemského diet’at’a. V JeiiSovi Kristovi 
prichádza k nám Boh z veőnosti. Preklenul priepast’ 
medzi sebou a nami. Skláfla sa k nám. Prelomil nebesá a 
zjavil sa Tudom. A nielen takym, ktor^ Ho hTadali, ale aj 
tak^m, ktorí Ho nehTadali. Kristus nám Boha zjavuje v 
Tudskom tele.

Clovek vídy sa snaíil póznát’ Boha, príst’ k Nemű, 
pochopit’ Ho. Tieto pokusy nepodarili sa. Clovek preto 
bol neát’astn^, nemal v iivote pokoja. Cirkevn^ otec 
Augustin to takto povedal: Boie, nase srdee je nespoko- 
jné, k?m nespoéinie na Tvojom srdei. V JeiiSovi priSiel 
Boh k éloveku. To je obsah Vianoc. Tento Boií príchod 
znamená, ie ui je moiné póznát’ Boha. Boh sa nám v 
Kristovi zjavil. *

Vianoce jasnou reőou hovoria: nie sme sami, Boh je s 
nami. On v Kristovi prichádza aj k nám, ku kaidému z 
nás. JeiiS to mnoho ráz potvrdil. On nám veőn^ iivot a 
spásu daruje. Chce zachránit’ őloveka.

Táto záchrana je potrebná, lebo svet je straten^. Ludia 
sa búria profi Bohu, utekajú od Neho, chcú sa osa- 
mostatnit’ ako straten^ syn. Ludsky iivot je pod kliatbou 
hriechu a őlovek sám si pomöcf nevie.

Smútny obraz Tudského üvota dobre póznámé z osob- 
n^ch skúsenosti: vojny, hlad, rasová diskriminácia, a őo 
ide s tym ruka v ruke: vrazdy, mravná neéistota spojené 
s najrozliénejSírni chorobami.

Práve do tohto stavu prichádza Boh, a preto záchrana 
je moiná. Boh nás miluje, a chce nás zachránit’. Práve 
nás. Tak^ch, aki sme. S celou naSou biedou, slabost’ami 
a hriechmi. Boh prichádza v osobe JeiiSa Krista, aby 
nám doniesol dar nebies. Boií dar v JeüSovi Kristovi 
úzko sa spája s príkazom lásky, pokoja a radosti zo spa- 
senia. Len őisté srdee sa vie radovaf ako diefa, len v spo-

jení, s darom nebies moino mat’ dokonalú a veőnú 
radosf. Bez tejto radosti nepochopíme tajomstvo Vianoc.

‘Kto veri v Neho, má veőny iivot. Veőny iivot v bib- 
lickom chápaní nie je iivot len po smrti, ale veőny iivot, 
pre veriaceho, sa zaéína u i v tejto őasnosti. Je to istota o 
tóm, ie  ui tu, v tomto svete sme Bohom milovam, a 
preto aj Jeho Synom zachránení.

Obsahom vianoinej udalosti nie je len vstup Boha do 
sveta, ale má byt’ aj Jeho prijatie Tudmi. Jeho prijatie 
musí sa uskutoőnit’ znovu a znovu. Prijat’ Boha, ktory 
vstúpil do sveta. Kde to sa nestane, tam sú Vianoce len 
sebaklamom. Ale ak sa pripojíme k pastierom, mudrcom 
a Petrovi, ktory povedal: ‘Ty si Kristus, Syn Boha iivé- 
ho, tak Vianoce budú pre nás sviatky najvySSieho v$- 
znamu.

Döleiité je póznát’ a prijat’ Ho. JeüS povedal: ‘To je 
veőny iivot, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a 
ktorého si postal. V Nőm nás uőinil svojimi det’mi, nás 
prijal za svojich, a povolal k spáse a veénému iivotu. 
Möieme sa radovat’, lebo je na naSej strane. Dáva nám 
nádej, ie  naSe odcudzenie od Boha möie byt’ prekonané. 
Co teda povedat’ na to? ‘K ed Boh za nás, kto proti nám ?

Bez Vianoc náS iivot bol by vefmi smútny. Möieme 
byt’ St’astní, ie  póznámé Vianoce. Vieme o tóm, ie  v Je
iiSovi Kristovi priSiel k nám Boh, a nám iivot a spásu 
daruje. Prijmime teda vierou tohto k nám prichádzaiúce- 
ho Boha!

Cselovszky

Slávospev
Tichá noc, svátá noc.
Usnula zem celá, 
dvaja len bdejú v Betleheme; 
v jasliach Diera tam uteSené 
tíSko, spokojne spí, 
tíSko, spokojne spí.

Tichá noc, svätä noc.
Anjeli priniesli
najprv pastierom radostnú zvesf, 
z nej teái sa i dnes cety svet: 
PriSiel SpasiteT k vám!
PriSiel SpasiteT k vám!

Tichá noc, svätä noc.
V JeiiSi Diet’ati 
Boh sa láskavo usmieva nám, 
anjel zvestuje: Búd pokoj vám! 
Kristus je dany nám!
Kristus je dany nám!

Slávospev
Cas radosti, veselosti nastal poietinan?, 
ked  SpasiteT, VykupiteT narodil sazPanny; 
v mesteőku Be tie me vjasliőkách na slame 
le ií maié Pacholiatko na zime, 
le ií maié Pacholiatko na zime.

Őo sme vSetci Tudia hrieSni túiobne őakali, 
to anjeli pre svet cél? mocne zvestovali; 
a preto plesajme, spolu sa radujme, 
Pacholiatko Nemluvniatko vítajme, 
Pacholiatko Nemluvniatko vítajme.

SpasiteTu, nebies KráTu, Pane náS JeiiSi, 
z  őistej Panny naroden?, Poklád náS najdrahSí, 
Kriste náS, Pane náS, skloií sa k  nám ako Pán, 
a z  milosti do radosti uved nás! 
a z  milosti do radosti uved nás!

Z pominutefnosti do veőnosti
Málokedy si uvedomujeme svoju pominuteTnost tak 

vermi, ako na konci roku. Kazdy z nás zistUje, ie  zas je 
o rok starSÍ a tym sme bliiSie k smrti a hrobu. To je náSa 
iivotná skúsenosf, ie  stameme, a ráz tu nebudeme. Aj 
stvorenstvo stame. Zanikáme spolu so vSetkym iiv^m. 
Ako to je napísané 2 Pt 3,10; ‘Pride deft Pánov ako 
zlodej, ked sa nebesá s rachotom pominú, iivly sa v ohni 
rozpolynú a zem so svojimi dielami zmizne.

Je nieőo, őo sa nezmení? JeiiS povedal: ‘moje sióvá sa 
nikdy nepominú. Krest’an vie, ie  JeiiS sám, a JeiiSove 
sióvá nepodlieha zmenám. Boh je iny ako svet. V Jeii
Sovi Boh je so svetom, a priznáva sa k nám. Dáva zvesto- 
vat’, ie  stvorenstvo nie je viac ako stvorením: Má svoj 
poőiatok, a nebolo mu dáné veéné trvanie. Má svoje 
poslanie, őo má v dánom őase splnit’.

Veriaci őlovek má vedief nielen o svojej pominu- 
telnosti, ale aj o tóm, ie  nieőo zostáva, a to vieme z Jeii- 
Sovho slova. Na poőiatku bolo Slovo; a na konci je tiei 
Slovo, ktoré prichádza a veőne zostáva.

Boh vo stvorenom svete vSetko pripravil pre őloveka 
aby mohol iit’. V Kristovi nás vykúpil zo vSetkej poruSi- 
teTností. Kristus nezostáva sám, ale s őlovekom, ktorého 
mocou svojho vykúpenia preniesol zo smrti do üvota, a 
pripravil nám verkú, slávnú budúcnost’. Preto őlovek, 
ktory slova Boiieho uveril, vie ie  je pútnikom medzi 
dvoma svetmi, a koniec sveta je spojeny s ‘veTkou ve- 
őerou.

Clovek musí zomriet’ pre svoj hriech, predsa ceiym

Písmom sa tiahne mySlienka, ie  Boh möie, a chce őlove
ka od smrti oslobodit’, a möie ho vziat’ zo zemskej te- 
lesnosti do svojho kráTovstva. Smrt’ nie je koniec 
Tudského bytia. Boh svojich vem^ch prebudí k veőnému 
iivotu.

JeiiS Kristus jasne hovorí, ie  telesná smrt’ nie je ko
niec, ale pride vzkriesenie, súd a veőny iivot. Aj nám 
chce dat’ predstavu o vzkriesení a veőnom iivote, pokiaT 
to náS rozum möie pochopit’. Jedno treba vidiet’: bez 
Krista niet vzkriesenia k veőnemu iivotu. JeiiS tak hovo
rí Marte: ‘Ja som vzkriesenie a üvot, kto veri vo möa 
bude iit’ aj ked umrel, a nik neumrie naveky, kto iije a 
veri vo mna. (Jn 11,25). Úőast’ na veőnom iivote závisí 
od naSej viery. Kto skrze vieru je s Ním v spoloőenstve, 
ten má podiel na Jeho vzkriesení a na Jeho veőnom iivo
te. Veőny iivot sa zaőína u i tu na zemi, ked získame 
osobné spoloőenstvo s Kristom, a tak s Bohom. Najzro- 
zumiteTnejSie to hovorí JeiiS u Jána: ‘Ja im dávam veőny 
iivot a nikto mi ich nevytrhne z ruky (Jn 10,28).

Pre Krista je smrt’ len spánkom, a vzkriesenie z mft- 
vych prebudením k veőnému iivotu v duchovnom a oslá- 
venom tele.

ApoStol Pavel to takto vysvetTuje: ked súdny deft pri
de, vSetko sa premení. VSetko, őo je pominuteTné na na- 
Som tele vyzleőieme, a obleőieme iné, nesmrtelné, őisté a 
zdravé. Pavel hovorí, akoby bol neakym oblekom, ktory 
musí teraz nosit’, ale potom ho odloíí, a obleőie si iny. 
Pre neho teda smrt’ a hrob neznamená viac, len ako 
vyzliect’ si roztrhany kabát a zahodit’ ho. A vzkriesenie je 
len obleőením si krásného, nového kabáta.

Boh totó vífazstvo nad smrt’ou dá kázat’. Takto dáva 
nám ako liek, ktory nás posilní.

Boiia láska je mocnejSia ako naSa smrt’. Sme hrieSni. 
Sme pod mocou smrti, tő je odplata za hriech, ale v iivo
te aj pri smrti je s nami Kristus, darca veőného üvota. Tu 
vidíme, Boh ako nás miluje.

Boiie sTuby sú pravdivé, stali sa skutoőnost’ou v 
JeiiSovi Kristovi. Na tychto sTuboch möieme sa spo- 
Tahnút’. Je pravdou, ie  posledná udalost’ tohto üvota je 
smrt’, ale smrt’ je prvou udalost’ou veőného üvota.

Krest’an má ‘túiobne oőakávat’ príchod Boiieho dfta. 
Boh nás nenechal na pochybách, ako sa to má skonőit’ s 
nami. Kristus nás u i pri krste volal po, mene: Ty si möj! 
Boh ülőül do naSich srde vieru, möieme sa priznat’ ku 
Kristovi. Viera moie trpezlivo őakat’ svoj cieT: kráTovst- 
vo Boiie, nővé stvorenie. Deft posledného súdu sa stane 
pre nás nie dftom hrözy, ale dftom radosti veőnej. Preto 
spievame i dnes s básnikom:

‘Kriste, ie  si z mrtvych vstal / i ja  ráz z hrobu 
vstanem, / k Otcovi si sa dostal, / i ja sa ta dostanem; / do 
slávy Tvojej prídem / a s  Tebou budem veőne; / tak z 
őasnosti odídem / s nádejou a beZpeőne.

Cselovszky
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Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örülje

tek. Az Úr közel. Fii 4,4-5

VASAnNAr Tartsátok meg és teljesítsétek azt, amit Is
tenetek, az ÚR megparancsolt nektek, ne térjetek el attól 
se jobbra, se balra. 5Móz 5,32. Amikor meglátták a csilla
got, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglát
ták a gyermeket anyjával, Máriával és leborulva imádták 
őt. Mt 2,10-11 (Lk 1,39-56, Róm 5,12-21, Lk 2,1-14, Tit 
2,11-14). Menjünk hát mi is az Isten Fia szegényes, betle
hemijászolához! Mi, akik annyi mindenen gondolkodunk, 
annyi mindenért dolgozunk, szenvedünk, mi, akik szeret
ni képesek vagyunk. Ő a Szabadító, meghallgatja imáin
kat.

HÉTFŐ Júda házához irgalmas leszek, és megsegítem 
őket, mint URuk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harc
cal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket. Hós 1,7. Az 
Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és 
a Szentiélekben való öröm. Róm 14,17 (Lk 2,15-20, Tit 3, 
4-7, Lk 1,68-69). Az Isten táplált minket tegnap is, mi 
mégis aggodalmaskodunk, mi lesz holnap? Táplál ma is, 
mi mégis többet veszünk magunkhoz, mint szükséges, fél
tünkben a holnaptól. Bárcsak boldogan élnénk a jelent és 
merítenénk biztonságot Istentől!

KEDD Megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé 
zsákmányul. Ez 34,22. Jézus Krisztus mofidja: Én vagyok a 
jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek 
engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem 
az Atyát: és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15 (Jn 
1,1-14, Zsid 1,1-6, Lk 2,29-32). Nem tehetünk egyebet, 
mint így imádkozunk: költői szavakkal, de őszinte érzéssel: 
„Te a Pásztor és Te vagy a Bárány / Te vezess majd halálom 
óráján / Szó és Tfett és Mennyország! Te békéje minden tér
nek / Add, hogy vissza-visszatéijek /  Mindörökké tehoz- 
zád”

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SZERDA ó , URunk, mi Urunk! Mily felséges 9 te neved 
az egész földön. Zsolt 8,2. Dicsőség a magasságban Isten
nek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Lk 
2,14 (ÍJn 1-10, Ézs 52,1-6). Hányszor és hányféleképpen 
énekli ajkunk ezt. De vajon szívünk hiszi-e? És ha szívünk 
hiszi, tetteink bizonyítják-e?
CSÜTÖRTÖK Az én tulajdonommá lesznek. Könyörüle

tes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiá
hoz, aki tiszteli őt. Mai 3,17. A  fiú útra kelve el is ment az 
apjához. Lk 15,20 (Jel 12,1-17, Ézs 52,7-2). Egy lépés va
laki felé sokszor nehezebb, mint hosszú útra kelni... mit is 
mondjak, ha meg kell állnom előtte? Az igazat. És ha sír a 
meghatottságtól, az örömtől, a megbocsátástól, vagy a vi
gasztalástól? -  Sírj vele!

PÉNTEK Aki megváltott, az Isten Szentje, akit az egész 
föld Istenének hívnak. Ézs 54,5. Isten feltámasztotta Krisz
tust a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb 
minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és 
uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hív
nak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is.
Ef 1,20-21 (Jn 3,16-21, Ézs 52,13-53,3). „Isten maga lesz 
emberré -  Luther szavai szerint - , hogy bennünket boldog
talan, büszke istenekből valódi emberekké tegyen, olyan 
emberekké tegyen, akik határaikat, gyengeségüket és sze
génységüket felismerik és elfogadják.”

SZOMBAT Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a 
rád ragyogó fényhez. Ézs 60,3. Napra nincs szüksége a vá
rosnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten 
dicsősége világosította meg, és lámpása a Bárány: a népek 
az 0  világosságában fognak járni, és föld királyai oda viszik 
be dicsőségüket. Jel 21,23-24 (ÍJn 3, 1-6, Ezs 53,4-12). 
Minden fény, amelyet gyújtunk, arról a fényről tanúskodik, 
mely megjelent a reménytelen, sötét éjszakában.

Nagy Veronika
___________________________________________ /

N A P R Ó L  N A P R A

ADVENT NEGYEDIK 
VASÁRNAPJÁNAK IGÉJE
A FÉLBESZAKADT IMÁDSÁG
FOLYTATÓDIK 
Lk 1,67-79

Várhatunk, és váljunk Isten csodájá
ra személyes életünkben. Álmodjunk, 
és reméljünk. Még akkor is, ha már le
mondanánk magunkról, változhatat- 
lannak, mozdíthatatlannak látunk ma
gunk előtt akadályokat. Isten először 
személyesen szólít meg valakit, kivá
laszt a csoda hordozójává lenni.

Eseménytelenül szaladó napok, ruti
nosan megszokott szolgálat -  áldoza
tok és imádság -  mert Isten népe hiszi, 
és reméli, hogy nem hiába várnak, Is
ten nem feledkezik meg ígéretéről. De 
hogy éppen az ő napjaikban történjék 
valami, hogy részesei lehetnek Isten 
csodájának, az elképzelhetetlen.

Zakariás nem mondhatta végig az 
imádságot, papi szolgálatának legszen
tebb pillanatait megzavarja, félbesza
kítja az angyal. Istenhez beszél, és Is
ten feltartóztatja -  ne mondd tovább, 
most nekem van mondanivalóm szá
modra. A  gyermektelen papcsalád kap 
most ígéretet. Az ígéret beteljesülésére 
várni kell, remélni, bizakodni, napról 
napra előre nézni és hinni, hogy a cso
da beteljesül.

Mi úgy könyörgünk Isten irgalmáért, 
megjelenéséért, csodáiért, és mégis fel
tételek vannak bennünk. Nagy és ha
talmas 0 ,  csak éppen a mi tehetetlen
ségünkkel, erőtlenségünkkel nem tud 
mit kezdeni -  gondoljuk. Nem hisszük, 
hogy nem az emberi ésszerűség lehető
ségeihez igazodik. Mert nála és előtte 
nincs lehetetlen. Isten örömöt készített

Zakariásnak, és Erzsébetnek születen
dő gyermekükben. Titok birtokosai 
lesznek. De Zakariás még elmondani 
sem tudja az angyalélményt, és a gyer
mekígéret hírét feleségének. Némán 
hordozza a remélt örömöt, a titkot, az 
Istennel való találkozás élményét, hi
tetlenségének szégyenét.

Az első szó az ujjongó szív hálaadá
sa. A  félbeszakadt imádság itt folytató
dik a csecsemő fölött, akit nem lehet a 
családi hagyományok szerint számba 
venni.

Zakariás ilyet még nem élt át egész 
papi szolgálata során sem, hogy Isten 
személyesen törődik vele, sorsfordító 
módon nyúl bele az életébe, gondja 
van rá. Egy hiánya biztos volt, a gyer- 
mektelensége örömtelenné tette. Isten 
látta, értette és számon tartotta ezt a 
hiányt. Élete legnagyobb gondját, leg
érzékenyebb pontját érintette, és örö
möt készített, boldogságot rejtett Za
kariás jövőjébe.

Kilenc hónap után végre kitört belő
le a magasztalás szava. A  személyes 
örömöt Isten dicsőségére fordítja. A 
meghitt családi összejövetelen roko
nok, és barátok előtt tárja fel a szívét.

A maga életének csodája felett -  
hogy fiút kapott, Jánost -  felszántja a 
múltat. Csodát keres és talál népe éle
tében, amikor az évszázadok mélyére 
visszatekint. Látja, hogy Isten kezében 
voltak. Hihetőbbé válik, hogy kétséges 
és lehetetlen, reménytelen helyzetek

ből mentette ki népét. Meglepetései 
megszámlálhatatlanok. Az ígéretei be
teljesülnek, bármennyit kell is várni rá, 
évszázadokat egy nép életében, vagy 
éveket, évtizedeket egy ember életé
ben.

De várni kell, bizakodva, türelme
sen, a reményt fel nem adva. Nem a 
körülmények a fontosak, a meghatáro
zók, hanem Isten megbízhatósága, 
hogy nem feledkezik meg népéről. ígé
retei az idő múlásával nem évülnek el.

Isten gondviselése az ember szemé
lyes életében éppen úgy felfedezhető, 
mint a választott nép életében. Isten 
szeretete bátorította fel Zakariást a há
laadás szavaira, aki a személyes örö
möt Isten dicsőségére fordítja. Nem 
saját szerencséjének gondolja sorsa 
fordulását. Még hűségesebben, és há- 
lásabb szívvel ajánlkozik szolgálatra, 
mert a Szentlélek Isten feltárja előtte a 
jövő titkát.! Istennek nem ez az utolsó 
cselekvése, hogy a meddő házaspár a 
teremtő csoda részesévé válik.

Világosságából világosság hullik lá
baink elé az útra.

Gyermek adatik nekünk, akiben 
nagy örömöt készített számunkra Is
ten. A békesség útján vezet, megváltá
sukat hordozza. De ezt Zakariás még 
nem tudta, csak hitte. Higgyük és vár
juk, hogy Isten ma is örömöt készít szá
munkra is Fiában, aki az Ú r Krisztus.

Tálán el kell némulnunk Isten hatal
massága és gondviselése láttán, mielőtt 
felszakad belőlünk is a hálaadás szava. 
Van-e egyáltalán ének a szívünkben?

Bálintné Varsányi Vilma

IMÁDKOZZUNK!

Uram! Oktasd ki szivemet a csönd
re, hogy meghalljam a Szentlélek sza
vát, mert Tfe magad kívánsz beszélget
ni telkemmel a hallgatás napjaiban. 
Kutassam mélységeidet, és lássam 
nagyságodat Ámen.

KARÁCSONY ESTÉJÉNEK 
IGÉJE
ISTEN HONFOGLALÁSA
Lk 18,17

Hányszor gondoltuk, hogy csak az 
segítene rajtunk, ha láthatnánk Istent, 
ha megmutatná magát nekünk. Most 
magával való találkozásra hívja Isten 
az embert a bölcsőhöz. Betlehemben 
valami nagyon fontosat mond a világ
nak, hogy kicsivé tudott lenni, ember- 
nyi kicsivé.

Leoldjuk-e a fenntartásainkat, kéte
lyeinket? Hittel és alázattal közelí
tünk-e hozzá és azzal a bizonyossággal, 
hogy Őt fogjuk látni, vele találkozunk? 
Ő szabhatja meg a módját és idejét a 
találkozásnak. Élfogadjuk-e, hogy ez 
Isten közeledése. Nem nézzük-e le ér
tetlenségünkben nagyképű bölcselke
déssel?

Az Isten országa ajándék. Nem já
randóság, amihez jussunk lenne. Isten 
meglepetése bűnös életünk számára. 
Mi még csak nem is álmodhattunk vol
na róla, hogy világunk az Ő világával 
találkozzék, hogy uralma gyökeres vál
tozást hozzon életünkbe.

Karácsonykor Jézusban pólyába rej
tetten jött közénk, helyet kért, meg
érintette Földünket. Ez Isten honfog
lalása volt közöttünk. Felmérte a kö
rülményeinket, és jött. Nagyon kivetett 
helyet szántak neki, egy istállóba tessé
kelték. Fel sem ismerték, hogy a min
dennapi esemény -  a fiatalasszony vá
randóssága -  nem mindennapi csodát 
hordoz. A kisgyermek, aki maga felől 
tehetetlen, értünk és nekünk a megvál
tást hozza. Aki Őt látja, az Atyát látja. 
Ennyire egyszerűen befogadható az 
Ország.

Nagyon kevesen akarták látni. Sőt 
tudni is nagyon kevesen akartak róla.

Jézus működése során Isten hagyta, 
hogy kibontogassuk az ország titkát. 
Adott még találkozási lehetőségeket. 
Láttatott meggyőző eseményeket. Két
ségkívül erősen hatott. Erős tiltakozást 
váltott ki. Ez az ellenkezés mindmáig 
tart.

De voltak olyanok is, akik felismer
ték, hogy csak az az egy esélyük van, 
hogy megérintse őket az isteni, 
közelébe kerüljenek. Elrontott, össze
tört életük egyetlen lehetősége, hogy 
Jézus meggyógyítsa, felemelje őket, 
levegye bűneik terhét.

Senki sem gondolhatja, hogy volna 
más esélye is, mint amit Isten ad: emel
kedni, tisztulni, újjászületni és eljutni a 
szeretet teljességére. Akik a halál ár
nyékának a völgyében járunk, szoron
gat bennünket bűn, kísértés, félelem, 
múlandóság, segítségre van szüksé
günk, érezzük a rászorultságot. És ka
punk is lehetőséget, Istentől a karácso
nyi jászolbölcsőbe rejtetten.

A  „Kicsoda szabadít meg?” kérdésé
re ez Isten válasza. Szabadítót küldött 
Fiában.

A  tudomány képeibe befoghatatlant, 
az értelemmel meg nem magyarázha- 
tót, a mindig láthatatlant, a törvény 
legapróbb betűjéig következetes ítélőt, 
a minden emberi jóindulatot meghala
dó irgalmat tette Isten a jászolba.

Látjuk-e, volt-e kedvünk és időnk ki
bontogatni, amit Isten rejtetten ne
künk adott? Érlelte-e a hitünket a cso

da? És bátorrá tett-e emberi életre? 
Mert azért jött, hogy gonoszságunkból, 
irgalmatlan önzésünkből, kapzsi anya
giasságunkból megszabadítson. Ne
künk, akik múlandó, törékeny örömöt 
ismerünk csak, örökkévaló örömét 
ajándékozza.

Amit magunktól soha nem értünk 
volna el, nem térképezhettünk volna fel 
és meg sem hódíthattuk volna -  orszá
gát közénk telepítette, nekünk adta. 
Ember sohasem hozhatta volna közénk 
Istent, senki nem kényszeríthette volna, 
önként jött, hogy élhessünk másként.

Csoda ez. Spekuláció nélkül, a gyer
mek ámulatával és bizalmával tudjuk 
csak befogadni. S amit most elfoga
dunk, vagy elutasítunk, az a jövőnket 
határozza meg. Az örök életünket. Ün
nepelhetünk fényes karácsonyokat, ha 
nem látjuk meg az élet Urát a jászol
ban. A  múlandó kicsi ünnepek szakíta
nak el a nagy ünnepléstől, ahol Isten 
lesz minden mindenekben.

Mi tekintélyt szeretnénk magunk
nak. Lenni valakinek, akit sztárolnak, 
nagy betűvel írják a nevét. Isten azt su
gallja, mindegy, hogy mit értünk el, mi
lyen neves társaságban tartanak szá
mon, Isten közelségében rászorulókká 
válunk. Nem mi adjuk meg mindenre a 
választ. Isten nélkül szegények és nyo
morultak vagyunk. Őt lássuk nagynak 
és bölcsnek és ne önmagunkat.

Halljuk mee Isten üzenetét: kiseb- 
bedjél, hogy Ő  növekedjen benned és 
átléphess a szoros kapun.

Bálintné Varsányi Vilma

IMÁDKOZZUNK!

Uram titkodat elrejtetted a bölcsek 
és értelmesek elől és megmutatod a ki
csiknek, a gyermekeknek. Bölcs szívet 
kérek tőled, hogy rejtetten is felismer
jem közeledésedet, megváltó szere téte
dért a mennyei és földi gyülekezettel 
magasztallak. Ámen.

KARÁCSONY ELSŐ 
ÜNNEPÉNEK IGÉJE
IMMÁNUEL -  VELÜNK AZ ISTEN!
Mt 1^0b-23

Valami tiszteletre méltó titok húzó
dik meg a karácsonyi történet mögött. 
Érthetetlen és felfoghatatlan, hogy a 
világmindenség teremtő Istene és Ura, 
hogy tudott ilyen alázatosan, ennyire 
szegényesen egyszerű körülmények kö
zött emberré lenni! Barlangistálló, já
szolbölcső, angyalénektől hangos bet
lehemi mező, mind hozzátartozik a ka
rácsonyi történethez.

De nem csak a földrajzi terület, a 
tárgyak és a mindennapi életünkön kí
vüli személyek, angyalok részesei a ka
rácsonyi történetnek, hanem valóságos 
hús-vér emberek. Akik maguk sem 
tudnak e titokkal mit kezdeni.

Mária, aki döbbenten, de teljes alá
zatossággal és készséggel tudja fogad
ni, hogy őt választotta ki az Isten, hogy 
a megszületendő SZABADÍTÓ édes
anyja legyen.

József, aki mikor megtudja, mi tör
tént Máriával -  jegyesével - , nem a 
bosszú vezérli ugyan, de megpróbálja a 
lehető legjobb megoldást megtalálni 
erre a furcsa helyzetre. Elgondolásá
ban arra jut, elbocsátja titokban Mári
át. Nem gyalázza meg, nem csinál 
ügyet az egészből -  amire az akkori 
törvények szerint lehetősége lett volna 
- , egyszerűen elbocsátja.

De az isteni cselekvés mindent átfor
mál. Nem érti meg József a titkot, hogy 
ő is hordozója Isten akaratának és 
megvalósítója, részese Isten kiválasztá
sának, mégis az álmában kapott útmu
tatás szerint cselekszik. Ahelyett, hogy 
elbocsátaná Máriát, feleségül veszi.

Ma már sok-sok évvel az első kará
csony után sokkal könnyebb meglát
nunk, hogy akkor és ott, az első kará
csonykor meg kellett születnie Jézus
nak. Vele az élet középpontjába került

Isten embert újító gondolata. De ma is 
éppen olyan nehezen értjük meg, hogy 
erre a megújulásra NEKÜNK van 
szükségünk. Velünk akar Isten újat 
kezdeni. Bennünket akar megszabadí
tani önző, magunkat féltő és állandóan 
önmagunkkal foglalkozó életünkből. 
Egészen személyesen: én magam szo
rulok rá Jézus Krisztus bűnbocsátó, hi
temet, életemet újító kegyelmére. Ő 
nem csak Izráelt szabadította ki bűnei
ből, hanem ezt a lehetőséget számom
ra is megnyitotta. így magam is megta
pasztalhatom Isten cselekvését, s vál
hat számomra és mindannyiunk szá
mára áldott valósággá, hogy Jézusban 
velünk az Isten, Immánuel. Hisz ennek 
a szónak ez a jelentése.

Mit jelent számomra karácsony? 
Csak a gondot? A kit mivel ajándékoz
zak meg gyötrő gondját?! Vagy azt a 
titkot, hogy nem szolgáltam rá, nem ér
demiem meg Isten szeretetét, Ő mégis 
kínálja drága ajándékként.

Nem értem életem eseményeinek 
folyását, Neki mégis célja és szándéka 
van velem. Fel akar használni szeretete 
továbbadásában. Bárcsak tudnánk alá
zatosan belesimulni Isten akaratába, 
hogy a környezetünkben élők számára 
az életünk példázza: karácsony öröme 
velünk van mindennap, boldogok va
gyunk, mert velünk az Isten. Ámen

Bálint László

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, mennyei Atyánk! Köszön

jük, hogy Jézus Krisztusban emberré 
lettél értünk, hogy megszabadíts átkos 
elesettségünkből. Tisztítsd meg szí
vünket Szentlelkeddel, hogy minden
nél jobban örüljünk a te ajándékod
nak, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen

KARÁCSONY MÁSODIK 
ÜNNEPÉNEK IGÉJE

> *
A NEPEK ELŐTT FELTÁRTA IGAZSÁGÁT
Mt 11,25-30

Karácsony második napi igéjének 
kérdése: megtöltötte-e szívedet kará
csony melege, szeretete, öröme? Volt- 
e helye, ideje annak, hogy ne csak tel
jesítsd karácsony drága szokásait, ha
nem rácsodálkozz a Csodálatosra? 
Nem különös, hogy a nyájukra gondo
san ügyelő, esetenként bóbiskoló pász
torok riadtak fel az örömüzenetet hir
dető angyali szóra? Nem különös, hogy 
ezek a pásztorok kelnek útra az angya
li ének után, s teszik tiszteletüket a 
megszületett Úrnál? Nem különös,
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I., Bécslkapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Miklós; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) 
Hafenscher Károly; du. 4. Balicza Iván; XII., Szil
ágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly; du. 4. 
D. Szebik Imre; Modorl u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor, Pesthideg kút, II., Ördögárok u. de. fél 
11. Rihay Szabolcs; du. 5. Csizmazia Sándor Bé
kásm egyer III., Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó 
János; Csillaghegy, III., Mátyás klr. u. 31. du. 2. 
Görög Tibor O buaa, III., Dévai B. M. tér (le. 10. 
Fülöp Attila; du. 4. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,
IV. , Lelbstück Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos;
V. , Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) dr. Hafenscher Károly; du. 4. Zászkallczky 
Péter; du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII., Városligeti fasor 
17. de. 11_. (úrv.) Nagy Zolán; du. 4. Szirmai Zol
tán; Vili., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vili., 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; du. 5. Kertész Géza; Vili., Va|da P. u. 33. du. 
3. Fabiny Tamás: IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. 
dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 
11. Wiszkidenszky András; du. 4. Fabiny Tamás; 
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Feren- 
czy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 
fél 5. Csepregi András; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. Csepregi András; du. 4. Ferenczy Erzsébet;
Budahegyvldék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) 
Takács József; de. 11. (úrv.) Takács József; du. 5. 
Köszeghy Tamás; XIII., Kassák Lajos u. 22. de.

1/2 4 (orgonazene) Finta Gergely; du. 4. dr. Szabó 
Lajos; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. Kistemp- 
lom de. 10. Szabó István; du. 5. Veperdi Zoltán; 
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere. de. 10. Bő- 
rönte Márta; Clnkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 
11. Blatniczky János; éjjel 11. Blatmczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky 
János; Rákoshegy, XVII., Tessedlk tér. de. 9. 
Ferenczy Zoltán; du. S. FOke Szabolcs; Rákoscsa
ba, XVII., Pécell út 146. de. 9. Fűke Szabolcs; Rá
koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
Ferenczy Zolán; du. 5. Kósa László; Rákosllget, 
XVII., Gázon Gyula u. de. 11. FOke Szabolcs; 
Pestazentlőrfnc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Ha
vasi Kálmán; Pestszentlmre, XVIII., Rákóczi út 
83. ref. templom de. háromnegyed 8. Havasi Kál
mán; Kispest, XDC, Templom rar 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; du. 3. Széli Bulcsú; K ispest Hungária út 
37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; éjálkor Győri J. 
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fel 11.
Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék  u. 16. de. 
11. Schulcz Jenő; du. fél 4. Solymár Mónika; Bu
daörs, (ref. Imaház) de. 9. Schulcz Jenő; du. fél 6. 
Solymár Mónika.

ADVENT 4. VASÁRNAPJÁN a litur
gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Fii 2,16-18; az igehir
detés alapigéje: Lk 1,67-79.

KARÁCSONY ESTÉJEN a liturgikus 
szín: fehér. Az oltári ige: Jel 12,10-11; 
az igehirdetés alapigéje: Lk 18,17.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz. 
December 23. szombat: Aki a „szívével 
lát”... December 24. vasárnap: A Vilá
gosság ünnepe -Terray László. Levele
zési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

hogy Heródes király és nagyszerű tu
dós tanácsadói nem kapják fel a fejü
ket a keleti bölcsek megjelenésekor, s 
nem indulnak el azonnal megkeresni 
azt, akinek jöveteléről olyan sokat tud
nak? Miért maradnak palotájukban? 
Miért csak a mesterségüket bizonyára 
magas fokon űző egyszerű pásztorok
nál van foganatja a hirdetett evangéli
umnak? Miért csak a messzi csillagá
szok érdeklődését kelti fel a megjelenő 
csillag? A pásztoroknak minden gond
ja, baja, öröme ellenére volt hely a szí
vükben az isteni üzenet befogadására. 
A  felolvasott igében Jézus nyilvánvaló
an olyan „bölcsekről és értelmesekről” 
beszél, akiknek szívében, fejében nem 
marad hely, életében nincs idő e nagy
szerű üzenet meghallására. Jézus be
szél olyanokról, akik készek, alkalma
sak a kijelentést elfogadni és engedel
meskedni annak. Egy XX. századi új
ságíró azt írja a mai kor emberéről, 
hogy az emberek hálatelt szívvel cso
dálják a tudomány minden találmá
nyát, amellyel az elárasztja a világot. 
Ugyanakkor rettegve lesik, milyen 
rémségeket tartogat még a modem tu
domány számukra. A  csodálat és féle
lem közben megfeledkeznek arról a 
hatalomról, aki minden tudós és tudás 
Atyja. Jézus hálaadó éneket énekel és 
áldja Istent azért, hogy sok egyszerű 
életű, nyitott szívű embernek kinyilat
koztatta azt, amit elrejtett sok bezárt 
szívű tudós elől. Ó, bárcsak te is bele
tartoznál azok táborába, akiknek élete, 
hite miatt az Ú r hálaimádságot mond.

Jézus ígéri, hogy olyan biztatást ad, 
amit a legnagyobb földi tragédia sem 
tud tönkretenni. Olyan kapcsolatot te
remt, amelyhez semmiféle földi kap
csolat vagy szerződés nem hasonlítha
tó.« Istenhez, a jóságában soha meg 
nem fogyatkozó Atyához köti az em
bert. Ehhez képest minden tudás, bár
milyen földi tekintély, élet vagy halál, 
öröm vagy bánat értéktelenné válik. 
Sajnos az ember sokszor másként gon
dolkodik. A  költő így vall: „ha testében 
az oxigén végsőt sercenve leég, Azt ki
áltja, Nem volt elég”. (Simon István: 
Nem elég) Elveszíthetünk „valamit”, 
de elnyeljük a „mindent”, s megmarad 
számunkra az Isten. Mivel Jézuson ke
resztül csodálkozunk rá az Atyára, 
mindenfajta más közvetítés eltörpül 
Jézus tanúságtétele mellett. Az Ő eljö
vetelére és tanúságtételére volt és van 
szükség, hogy örömteli lélekkel valljuk: 
mi Istenhez tartozunk.

Jézus ígéri a hozzá fordulóknak, 
hogy megsegíti mindazokat, akik elvi
selhetetlen terhek alatt roskadoznak. 
Jézusban a segítő testvér, a jó barát, a 
megváltó érkezik hozzánk, aki nem 
csak beszél karácsony csendjéről, bé
kéjéről. Aki nem csak néhány órára 
akarja elűzni a mindennapok gondját, 
baját, keserűségét. Egész életünknek 
ad célt, tartást és tartalmat. Bár igát 
rak a közelében élők nyakára, ez az iga

ISTENTISZTELETI REND
B u d ap esten , 1995. d ecem b er 25.

I., Bécslkapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher Ká
roly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) (rádiós) D. Szebik Imre; du. 6. Szilas Attila;
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza 
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liczky Péter; de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; de. 11. 
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Kálmán u. 28. de. 11. (úrv.) dr. Rédey Pál; Kőbá
nya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Fabiny 
Tamás; X., Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) dr. Szabó 
Lajos; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Csepregi András; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; 
du. 6. Csepregi András; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. (úrv.) Szeverényi János; Budahegyvldék, 
XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Köszeghy Ta
más; de. 11. (úrv.) Köszeghy Tamás; du. fél 7. Ta
kács József; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. 
(úrv.) Hj. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. 
de. 8. (úrv.) ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 
32. de. 11. (úrv.) dr. Szabó Lajos; XIV., Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos; Pestúj
hely, XV., Templom tér de. 10. Bízik László; 
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. Kistemplom de. 
10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere. de. 10. (úrv.) dr. Kamer Ágos
ton; Clnkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. 
(úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Tessedlk tér de. 9. (úrv.) Kósa 
László; Rákospalota, XVII., Pécell út 146. de. 9. 
(úrv.) Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVII., 
Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rá- 
kosllget, XVII., Gőzön Gyula u. de. 11. (úrv.) 
Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth 
tér 3. de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán; Pestszent
lmre, XVIII., Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán; Kispest, 
XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széli Bulcsú; 
Kispest, Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széli Bul
csú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. 
(úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák 
tér. de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXII., 
Játék  u. 16. de. 11. (úrv.) Solymár Gábor; Buda
örs, (ref. ímaház) de. 9. (úrv.) Solymár Gábor; 
Törökbálint, Szent István út du. 3. Solymár Gá
bor; Budakeszi, de. 8. (úrv.) Takács József

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK 1. 
NAPJÁN a liturgikus szín: fehér. A 
délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
lTim 3,16; az igehirdetés alapigéje: Mt
I ,  20/b-23.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a Kossuth 
adó hullámhosszán december 25-én, 
Karácsony ünnepének 1. napján de.
II . 05 órakor a Bécsi kapu téri temp
lomból. Igét hirdet: D. Szebik Imre 
püspök.
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,du. 6. Nagy Zoltán; Vili., Üllői út 24. de. fél 11. 
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vák) Cselovszky Ferenc; Vili., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Gáza; Vili., Vajda P. u. 33. 
de. fél 10. (úrv.) Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán 
u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápol
na u. 14. de. fél 11. (úrv.) Fabiny Tamás; Kelen
föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi 
János; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. 
Szeverényi János; XI., Németvölgyi út 138. de. 
9. Ferenczy Erzsébet; Budahegyvldék, XII., 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de.
11. (úrv.) Takács József; XIII., Kassák Lajos u. 
22. de. 10. Hegedűs Attila; MII., Frangepán u. 
43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. 
de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai Marianna; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szabóné Mátrai Mari
anna; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Bízik 
László; Rákospalota, XV, Juhos u. 28. Kistemp
lom de. 10. (úrv.) Szabó István; Rákosszentmi
hály, XVI., Hősök tere de. 10. Börönte Márta; 
Clnkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blat
niczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. 
de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tes- 
sedik  tér de. 9. Fűke Szabolcs; Rákoscsaba, 
XVII., Pécell út 146. de. 9. Kósa László; Rákos
keresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Fűke 
Szabolcs; Rákosllget, XVII., Gózon Gyula u. de.
I I .  Kósa László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos
suth tér 3. de. 10. Göllner Pál; Pestszentlmre, 
XVII., Rákóczi út 83. ref. templom de. háromne
gyed 8. Göllner Pál; Kispest, XIX., Templom tér 
1. de. 10. Száll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady 
E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda
fok, XXII., Játék  u. 16. de. 11. (úrv.) Solymár Pé
ter Tamás; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Solymár 
Péter Tamás

KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK 2. 
NAPJÁN a liturgikus szín: fehér. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
U n 1,1-4; az igehirdetés alapigéje: 
Mt 11,25-30.

„boldogító és könnyű lesz” az ember 
számára.

Akik szolgálatába és rendelkezésére 
állnak, átélik, vagyis megtapasztalják, 
hogy milyen jóságos az Úr. Életüket el
kötelezve Krisztus mellett, a terhek ci- 
pelése közben maguk is szolgálják a 
megfáradtakat, megterhelteket. így 
élik át Krisztus közelségét, erejét, sze
retetét. így töltik be karácsony igazi ér
telmét, amely némcsak az akkori Bet
lehemen mutat túl, hanem bevezet és 
átvezet az élet sűrűjén az élő Isten elé.

Kósa László

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, Atyánk! Köszönjük, hogy 

elküldted Jézus Krisztust és általa 
megmentetted a teremtett világot: 
minket is. Könyörülj rajtunk, hogy ka
rácsonyi evangéliumod az ünnepek 
után is örömünk alapja és szeretetünk 
forrása maradjon. Amen.
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Irgalmas és kegyelmes az UR, türelme hosszú, 
szeretete nagy. Zsolt 130, 8

VASÁRNAP Mindannyian olyanok lettünk, mint a 
tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a 
szennyes ruha. Ezs 64,5. Mindenki vétkezett és híján 
van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazít
ja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket 
a Krisztus Jézus által. Róm 3,23-24 (Lk 2,22-40, 
Gál 4,4-7, Ézs 55,6-11, Lk 12,35^M), Róm 
8,31b—39). Nem igazán tudunk mit kezdeni azzal, 
ami ingyen van, mert tartozni sem szeretünk. Fel
foghatatlan számunkra, hogy az Isten kegyelme in
gyen van. Csak az érti ezt, aki megismerte az élet
nek azon ajándékait, amik nem pénzzel, hanem 
mosollyal, figyelmességgel és köszönömmel fizet
hetők.

HÉTFŐ Az Úr megaláz és felmagasztal. lSám 2,7. 
Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki meg
alázza magát, felmagasztaltatik. Mt 23,12 (Lk 
4,16-21, Jak 4,13-17, Zsolt 121). Csak az üres kalász 
hordja fenn a fejét, a teli meghajlik. -  Az alázat az 
egyik legértékesebb jellemvonás. Nemcsak azért, 
mert az emberek, hanem mert Isten is ezt szereti.

KEDD Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és 
aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szaba- 
dítását. Zsolt 50,23. Egyikük pedig, amikor látta, 
hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőí
tette Istent. Arcra borult Jézus lábánál., és hálát 
adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lk 17,15-16 (Mt 
2,13-23, Mk 1,1-8). Nincs feledékenyebb valami a 
hálánál. így vagyunk az Istennel és az emberekkel 
is. Pedig aki a kis dolgok miatt nem érez hálát, 
mivégre várja a nagyokat? Gondoljunk csak a 
Szentírás intő kérdésére: „Mid van,'amit ne kaptál 
volna?”

SZERDA Siess segítségemre, Uram, szabadítóm! 
Zsolt 38,23. Az Úr mellém állt és megerősített 2T!m 
4,17 (Ész 43,16-19, Mk 1,9-13). Mert az Istennek 
semmi sem lehetetlen. Olykor bezár előttünk egy aj
tót, de megnyit egy másikat. Ha az ember felemeli te
kintetét, nem lát határt, csak a végtelen eget. Ha az 
Istent hittel kéri, választ kap és segítséget mindenben.

CSÜTÖRTÖK Reménykedhetsz a jövőben -  így szól 
az UR. Jer 31,17. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus 
Istene és Atyja, aki nagy irgalomból újjászült minket 
Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása 
által reménységre. lP t 1,3 (4Móz 13,1-3, 21-29, 
14,1-32, Mk 1,14-20). Ki emberekben reményke
dik, nádszálra támaszkodik. Próbálkozhatunk sok 
helyen, mégis csak egy reménység nem csal meg, 
amit az Istenbe, vetünk.

PÉNTEK Az ÚR elküldi majd angyalát veled, és 
szerencséssé teszi utadat. lMóz 24,40. Péter így 
szólt: „Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő 
angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből.” 
ApCsel 12,11 (Fü 4,10-20, Mk 1,21-28). Sokszor 
csak visszatekintve, mint Péter is, utólag ismerjük 
fel, hogy az Úr angyala kimentett minket, megóvott 
...de még így is milyen boldogságot ad a tudat: nem 
voltam egyedül!

SZOMBAT Akkor megtudják, hogy én az ÚR, az Is
tenük, velük vagyok, és ők Izráel háza, az én népem 
-  így szól az én Uram, az ÚR. Ez 34,30. Az Isten 
nem vetette el az ő népét, amelyet eleve kiválasz
tott. Róm 11,2 (Mt 2,1-12, Ef 3,2-6, Mk 1,29-31). 
Az Ő népének útja mindig vezet valahonnan vala
hova. Meg kell halnunk, hogy feltámadhassunk. Az 
úton azonban, amelyen visszafordulni nem áll mó
dunkban, magunk is megváltozunk. A  sötétségből a 
Világosság gyermekeivé leszünk.

Nagy Veronika

1
VASÁRNAP IGEJE

KARÁCSONY UTÁNI 
VASÁRNAP IGÉJE
A BÉKESSÉGET SZERZŐ ISTEN
Lk 9,46-50

A középkorban háborúk idején kü
lönösen nagy ünnepek közelében egy
házi intézkedésre életbe lépett a treuga 
Die (= Isten békéje). Ez annyit jelen
tett, hogy egy időre, legfeljebb néhány 
napra fel kellett függeszteni minden el
lenségeskedést, háborúskodást, a har
cokat, rablást szüneteltetni kellett. 
Mindössze néhány napig tartott ez a 
békeállapot, s azután újra kezdődött az 
egymás öldöklése, a kegyetlen, kímé
letlen, gyükos háború. Az újkori hábo
rúk idején is hallottunk olyat, hogy ka
rácsony táján elhallgattak a fegyverek, 
hogy a fedezékekben is meg lehessen 
gyújtani a gyertyácskákat, s békésen le
hessen ünnepelni Krisztus születésé
nek békét hirdető csendes éjszakáját. 
Rövidke fegyverszünetek az állandó 
háborúságban élő emberek világában!

Az év utolsó vasárnapjának igéje is 
elénk állítja ezt az áldatlan állapotot, 
amelyben él a mi mai vüágunk is. Ál
landó viták töltik ki életünket. Vitáz
nak a családon belül a testvérek, vitája 
van a férjnek a feleséggel, s generációk 
egymásnak feszülése örök vitaforrás. 
Vitáznak a pártok egymással, s nem ül 
el a vita az országház padsoraiban. De 
még az egyház sem mentes a vitáktól. 
A tanítványok azon vitáztak egykor, 
hogy „ki a nagyobb”. Mintha ez lenne a 
legfontosabb az életben, s nem az, 
hogy ki tud több jót tenni, ki tudja job

ban szolgálni embertársai javát. Mikor 
jön el a treuga Dei, vagy lehet-e re
ménykedni a tartós fegyverszünetben, 
esetleg remélhető-e a béke, amelyben 
nem egymás ellen fordított fegyverek
kel, hanem egymást segítő szolgálat
ban élhetünk.

Az év fordulópontján nem árt szám
ba venni, hogy Urunk jól látja vitára 
való örök hajlandóságunkat. Ahogyan 
észrevette a tanítványok vitatkozását, 
úgy ismeri a mi szívünk gondolatát is. 
Ismeri és nem hagyja jóvá. Sőt meg 
akar szabadítani önmagunk vélt nagy
ságának hamis ülúziójától. Nem az a 
nagy, aki magát mások fölé emelve di
csekedik nagyra tartott értékeivel, ha
nem az az igazán nagy, aki befogadja a 
kicsit, az erőtelent, a segítségre szoru
lót. A befogadás felebarátunk, ember
társunk élethelyzetébe való belehe- 
lyezkedést jelent, vele való azonosu
lást. Ma sokszor nevezik ezt empátiá
nak, ami talán leginkább együttérzést 
jelent, annak a helyzetnek az átérzését, 
amiben testvérünk szenved, s ami meg
mutatja, miben lehetünk segítségére a 
szeretet szolgálatával.

Lehet ilyen „vitán felül”, egyértel
műen szeretetből szolgálni? Az emberi 
indulat nem ezt diktálja. Mi a testvér
ben is sokszor ellenséget látunk. Jézus 
pedig arra tanít, hogy meg kell látnunk 
a másként gondolkodó emberben is

azt, aki társunk az élet útján. Jézus a 
tanítványokhoz oly szelíden szól, hogy 
lehetetlen meg nem látni, át nem érez
ni, hogy ő  békességet akar szerezni em
bervilágunkban. Elsősorban' minket 
szólít meg békességszerző szavával, 
hogy azután tőlünk tovább terjedjen a 
békesség szava és életet formáló ereje. 
Jézus azért jött e világba, hogy legyen 
„a földön békesség és az emberekhez jó 
akarat". (Lk 2,14) Karácsony közvetlen 
közelében ez a békességszerető Isten 
szándéka és munkája közöttünk és 
bennünk.

Meddig tart a karácsonyi békesség 
öröme? Holnapra az új év mámoros 
ébredésében feledjük Isten szándékát, 
és ellenállunk minden munkájának? 
Vagy esetleg az új év új életet is hoz? 
Nem csak a pirosbetűs ünnepnapokra 
lehet szögre akasztani fegyvereinket, 
amelyekkel egymás ellen hadakozunk, 
hanem el lehet kérni és el szabad fo
gadni a békességszerző Istentől az éle
tünket megújító erőt. így lesz igazán egy 
egész életre szóló békességünk, nem 
csupán néhány napos treuga Dei, rö
vidtávú fegyverszünet. Egészen bizo
nyos, hogy Isten nekünk is és az egész 
világnak is békességet készített Krisz
tus által. Azért küldte őt ebbe a világ
ba, hogy általa békességünk legyen ve
le s minden embertársunkkal.

Vető Béla

IMÁDKOZZUNK!
Megváltó Jézusunk! Te azért jöttél ebbe 
a világba, hogy Atyád békességszerző 
szándéka szerint teremtsd meg a békes
séget azzal, aki a  mi Atyánk is, s egyút
tal megteremtsd embervilágunkban az 
egymást szolgáló szeretet által földi bé
kénket Teremts köztünk békét Urunk, 
melyért buzgón imádkozunk. Amen.

ÓÉV ESTE IGÉJE
AZ IDŐ AJÁNDÉK
Mk 13,32-37

Az új esztendő első perceiben alig, 
hogy a Himnusz utolsó hangjai ell\png- 
zanak, hatalmas fényárba borul a 
templomunkat körülvevő lakótelep. 
Petárdák repülnek a levegőbe, vakító 
csillagszórók százai hullanak alá a ma
gasból. Meg kell állapítani, hogy min
denfajta tilalom és rendelkezés ellené
re évről évre színpompásabb tűzijáték
nak és hatalmas hangzavarnak va
gyunk szem- és fültanúi. Ez az éjszaka 
különleges éjszaka lett. Sokan úgy gon
dolják, mindent lehet, mindent szabad 
ezekben az órákban.

Ebben a hangulatban és helyzetben 
szólal meg ma este az ige: Vigyázzatok, 
múlik a kegyelem ideje. Nem véletle
nül néptelenednek el lassan gyülekeze
tünkben -  gondolom más gyülekeze
tekben is -  az óév esti istentiszteletek. 
Az ige is „egy napról, egy óráról” be
szél. Valaminek a végéről és valaminek 
a kezdetéről. Arról a végről, ami a 
bűneset következtében vár a világra, és 
arról a nagyszerű jövőről, ami Krisztus 
csodálatos visszatéréséről beszél. Jézus 
két fontos dologra hívja fel hallgatói fi
gyelmét: az isteni történések időpontja 
mindenki számára ismeretlen. Ennek 
ellenére, vagy éppen ezért állandó vi- 
gyázásban, készenlétbe kell élni. A mai 
ember az óra, a naptár rabságában él. 
Ezekből a naptárakból sok mindent ki

lehet olvasni. Egy valamit biztosan 
nem: „azt a napot azt az órát”amiről 
Jézus beszél. Elérkezésének idejét még 
a mindenek fölött álló Fiú -  Krisztus -  
sem tudja. Vannak ugyan jelek -  tanít
ja máshol Jézus -  amelyek az idő kö
zelségéről beszélnek. Ennek ellenére 
semmilyen időpont sem határozható 
meg emberi megfigyelések alapján. A 
nagy változás időpontjának ismerete 
egyedül az Isten titka. Mi tudjuk, mi
kor lesz december 31-ike. Biztosak va
gyunk abban, hogy elérkezik ennek az 
évnek is az utolsó órája. Készülünk is 
rá. „Annak a napnak” érkezésére fi
gyelmeztessen Jézus szava és a gyorsan 
múló idő. Még elképzelni is nehéz, mit 
tennénk, ha előjegyzési naptárunkban 
ott szerepelne „az a nap és az az óra”. 
Teljes letargiába esnénk? Netán hab
zsolnánk az élet élvezeteit? Esetleg ká
bítószereznénk vagy öngyilkosságba 
menekülnénk? Tálán lázas Isten kere
sésbe kezdenénk vagy nagy hangerővel 
káromolnánk őt?

Jézus egy nagyon egyszerű példával 
hívja fel a figyelmet arra, hogy mi a te
endő. A házát elhagyó gazda egyszer 
biztosan visszatér. Az otthon maradot
taknak feladatot ad, amelyet maradék
talanul teljesíteni kell. Ilyen egyszerű. 
Vigyázzatok, készüljetek- mondja Jé
zus. Krisztus Urunk testi jelenléte nél-

BIZZATOK!
Jn 16,28-33

kül folyik az életünk. Eltávozásakor 
hatalmat, megbízást, testre szabott fel
adatot adott, amelyet m inden ember
nek el kell végeznie, amelynek elvégzé
séért minden ember személyesen fele
lős.

Amikor az ember naptárába tekint, 
olvassa a különböző határidőket, tud
ja mennyit várhat a munka elkezdésé
vel és befejezésével. Jézus napja érke
zésének titka miatt állandó készenlét
re hív. Ezért az idő is ajándék. Hosszú 
életutat befutottak során elgondol
kodva, az ember hajlamos arra, hogy 
lazítson. Megengedhet magának még 
egy kis kikapcsolódást. Ha a gyorsan 
elmúlt életekre tekint, kénytelen el 
gondolkodni azon: vajon neki van-e 
még elég ideje? Sokan sokat temet
tünk ebben az évben. Sokan nagyon 
várják már azt az órát, amikor kilép
hetnek ebből a világból. Még többen 
tudják, nem sok lehet hátra, pedig 
mennyire szeretnének még élni. „Éle 
tem ideje kezedben van” -  vallja í 
Zsoltáros. Ajándék minden perced -  
mondja Jézus. Vigyázz!

Kósa László

IMÁDKOZZUNK!
Hálát adunk neked, Istenünk, hogy az 
év utolsó estéjén igéd fényében vizsgál 
habjuk életünket. Köszönjük gondos 
kodó szeretetedet, amellyel ebben az 
esztendőben is megőriztél, és igéddel 
tápláltál minket. Kérünk, ha éveink el 
fogynak, akkor is tarts meg kegyelme 
sen veled és Fiaddal, az Úr Jézus 
Krisztussal való közösségben Szentlel 
ked által. Amen.

Újév ünnepén fontos biztatással 
indít bennünket Isten igéje felada
taink végzésére: „Bízzatok, én le
győztem a világot”. Milyen nagy 
szükségünk van erre a bátorításra. 
Hiszen hamar kétségbeesünk a ne
hézségek láttán, elvesztjük a célt a 
szemünk elől, és megtorpanunk. A 
bizonytalan jövő erre különösen is 
alkalmat ad. Nem tudjuk, mit hoz 
az új esztendő, örömöt vagy bána
tot, víg napot vagy próbás időt? Ma 
még a titkok fátyla borítja. De éle
tünk eddigi tapasztalatai alapján 
szinte valamennyien biztosak va
gyunk abban, hogy nem csak jó és 
kellemes élményben lesz részünk, 
hanem szembe kell néznünk nehéz 
próbákkal, „nemszeretem dolgok
kal” is.

Sokszor szeretnénk úgy elkép
zelni a keresztyén életünket, hogy 
ott mindig minden zökkenőmente
sen történjék, nehézségek nélkül. 
Amit kérünk vagy óhajtunk, az 
megvalósuljon. Benyújtjuk az igé
nyünket Istennek, és O szolgáljon 
ki bennünket.

Sok kudarc és tapasztalat van 
már mögöttünk, és tudjuk hogy ez 
nem így működik, mégis újra és új
ra átitatjuk magunkat.

Nem azt kellene kérdeznünk, 
mit hoz nekünk ez az új esztendő, 
hanem magunkat kérdezzük meg: 
mi mit viszünk az új esztendőbe? 
Félelmekkel, aggodalommal teli 
szívet, vagy Jézusban bizakodó, ne
ki szolgáló szívet?

A Jézust szolgáló szív első 
jellemzője: hogy figyel Jézus szavá
ra. Ebbe benne van a hallgatás is és 

meghallás is. Isten igéjének a 
hallgatása és annak meghallása. 
Mi mindig szeretünk hangoskodni, 
tele vagyunk ötletekkel, megoldá
sokkal, tervekkel és kérésekkel, 
pedig először hallgatni kellene ar
ra a Krisztusra, akinek van monda
nivalója számunkra.

A Jézust szolgáló szív másik 
jellemzője az engedelmességre va- 

készség. Aki Jézusnak szolgál, 
nem csak azt teszi, ami neki tetsző 
és kellemes, hanem fel tudja vállal
ni a nehéz feladatokat is. Ez való
ban nem megy másként, csak úgy, 
ha imádkozó, élő kapcsolatba va
gyunk, megtelik Krisztus leikével. 
Szentlélekkel. Ha tud Krisztus terí

tett asztalánál élni a bűnbocsánat 
megújító lehetőségéből.

Igénkben arról olvasunk, hogy 
Jézus figyelmezteti tanítványait 
az elkövetkező próbás időkre. El 
ne bízzák magukat -  megy ez ne
künk! Hisz már sokszor átélték, 
hogy Jézus nélkül tehetetlenek. 
Nem tudták meggyógyítani a be
teg gyermeket, remegés és féle
lem kerítette őket hatalmába a há 
borgó tengeren. S mégis olyan 
sokszor azt gondolták, tudnak Jé
zus útján járni a maguk erejéből. 
S ott van velük szembe Jézus, aki 
állandóan keresi az Atyával való 
közösséget, akár gyakori imádsá
gaiban, vagy akarata teljesítésé
ben. Jézus tudta jól, hogyan szé
lednek majd szét tanítványai a 
próbás napokban, hogyan hagyják 
cserben sünikor nagy szüksége 
lenne a közelségükre. S mégsem 
tör pálcát felettük.

Bennünket is ugyanígy ismer. 
Minden erőtlenségünket, aggodal
mainkat. És nem megriasztani 
akar, hanem bátorítani. Nem ígér 
állandó „napsütést”, de igéi, hogy 
nehézségeinkben mellettünk lesz. 
Sőt! Békességét adja. Akik benne 
reménykedő szívvel élnek, minden 
nehézség között -  legyen az testi
lelki nyomorúság -  megmaradhat
nak békességében. S ennek a hal
latlan nagy lehetőségnek az alapja, 
hogy. Krisztus legyőzte a gonoszt. 
Az Ő szeretete legyőzte azt, aki 
mindent tönkre akar tenni éle
tünkben. Aki rettegésben akar tar
tani és az örök élettől akar meg
fosztani.

Jézus kész az elkövetkező év 
minden napján velünk jönni, ha mi 
nem taszítjuk el Őt magunktól. Le
gyen mindannyiunk megtapaszta
lása, bízhatunk, és az Ő békessége 
velünk van. Ámen.

Bálint László 

IMÁDKOZZUNK!
Krisztusom! Segíts megtalálni a helyes 
utat, s légy ezen az úton mindvégig úti
társam, vezetőm és barátom. Példád
dal lelkesíts, szavaiddal igazíts, isteni 
mindenhatóságoddal erősíts! Ragyog
ja  be életutamat a te sugárzó melegsé
ged és megszentelő világosságod! Légy 
velem, vezess, hogy soha ne tévedjek, el 
ne essem, hanem szíwel-lélekkel csak 
neked szolgáljak! Amen.

□I A 100 éve alapított
Rieger Testvérek Orgonaépitöintézete1 
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BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KlVÁNI

HAZAI ESEMENYEK
ISTENTISZTELETI REND 

Budapesten, 1995. december 31. 
Karácsony utáni vasárnap ás ó-év este 

L Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván de. 10. 
(német); Ditetrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) Mado- 
csai Miklós; du. 6. Hafenseher Károly; XUI. Szilágyi 

fasor 24. de. 9. Szilas Attila; Modori u. 6. de. fél 
10. Csízmazia Sándor, Pesthidegkút, II. Ördögárok 

fél 11. és du. fél 6. Csízmazia Sándor; Békásme
gyer Dl. Víziorgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csil
laghegy, Dl. Mátyás kir. u. 31. de. 10. Görög Tibor; 
Óbuda, HL Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; 
du.6. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV. Leibstück 
Mária u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V. Deák tér 4. 
de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter, de. 11. (úrv.) Gerőfi 
Gyuláné; du. 6. dr Harmati Béla; ML Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Muntag Andomé; du. 6. 
(úrv.) Szirmai holtán; VDL Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VDL Rákóczi út 57/b. de. 9.(szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VDL Karácsony S. u. 31-33. de.

és du 6. Kertész Géza; VDL Vajda P. u. 33. du. 4. 
Fabiny Tamás; DL Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Kinczler Irén; du. S. Fabiny Tun ás; Kelenföld XL 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; de. 11. 
(úrv.) Csepregi András; du. 6. (úrv.) Szeverényi 
János; XL Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Szeve
rényi János; Budahegyvidék, XII. Tarcsay V. u. 11. 
de. 9.(úrv.) dr. Széchey Béla; d e .ll. (úrv.) Kőszeghy 
lámás; du. fél 7. dr. Széchey Béla; XDL Kassák 
Lajos u. 22. de. 10. Hegedűs Attila; du. 5. ifj. 
Kendeh György XD1. Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György, XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. 
Szabó Lajos; du. 6. Szabóné Mátrai Marianna; XIV. 
Gyarmat u. 14. de. fél 10.; Pestújhely, XV. Templom 
tér de. 10. Bízik László; Rákospalota, XV. Juhos u. 
28. Kistemplom de. 10. Szabó István du. 6.; Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XVL Hősök tere. de. 10. 
Börönt Márta du. S. dr. Karner Ágoston; Cinkota, 
XVL Batthyány I. u. de. fél 11. Blatinczky János; 
Ráskoshegy XVII. Tfessedik tér de. 9. Marschalkó 
Gyula; du. 5. Fűke Szabolcs; Rákoscsaba, XVII. 
Péceli út 146. de. 9. Kósa László; Rákoskeresztúr, 
XVH. Pesti út. 111. de. fél 11. Marschalkó Gyula; 
du. 6. Kósa László; Rákosliget, XVH. Gázon Gyula 
u. de. 11. Kósa László; Pestszentlőrinc, XVDI. 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; du. S. 
Korányi András; Pestszentimre XVDI. Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háronegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XDL Templom tér I. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, Hungária út 37. de. 8. út 37. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, XX. Ady E. u. 89. de. 10. Győri 
János Sámuel; du. Ó.Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI. Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXEL Játék iL 16. de. 11. és du 6. Solymár Gábor; 
Budaörs, (ref. Imaház) de. 9. Solymár Gábor

KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAPON A 
liturgikus szín: fehér. A délelőtti isten- 
tisztelet oltár! igéje: FII 4,8-9; az igehirdetés 
alapigéje: Lk 9,46-50

ÓÉV ESTÉJÉN a liturgikus szín: fehér. 
Az oltár) ige 2Kor 4, 15-18; az igehirdetés 
alapigéje: Mk 13,32-37

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz 
december 30. szombat: Félelmeink -  
rádióshittan
december 31. vasárnap: „Évvégi lel
tár” -  Gáncs Péter
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19

A hagyományos havonkénti öreg- 
cserkész találkozókat minden hónap 
negyedik csütrötökjén 15.30-kor 
kezdjük a Magyar Cserkészszövetség 
Cserkészházában (Budapest II., Tö
mörkény u. 3/a.). A  december 28-i 
találkozón az 1996-os munkaterv 
megbeszélése után a betlehemi láng
gal vonulunk ki a közeli erdőbe, ahol 
karácsonyi dalokat és cserkésznótá
kat énekelve közösen ünnepelünk. 
Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk.

I  A Jövő évre már most fel-
A  veszünk megrendelést 

a legkorszerűbb rádió- 
irányítású

TORONYÓRÁKRA -  
T 0 R E L  még az idei árakon.

CT Kovács Jenő 
órásmester

Székesfehérvár, Kossuth utca 6. 
TtlTFax.: 22/312235 

cégűnk a  PERROT Torocyóragyár 
__________  képviselete._________

A Magyar Börtönpasztorációs Tár
saság imatémái:

December 24. Imádkozzunk a haj
lékkal nem rendelkezőkért, hogy a mai 
napon világra jött, hajléktalan Jézus 
sorstársaként szenvedéseikért az örök 
boldog élet legyen a jutalmuk.

December 31. Köszönjük meg Isten
nek létezésünket, és kérjük, hogy a 
jövő esztendőben is legyen a vezetőnk 
és pártfogónk.

J O H  A N I M U S
Németalföld a barokk orgona szülőhazája, 

Hollandia a digitális 
Hangmintákkal működő 
JOHANNUS orgonáé

I

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1996. Január 1.

L Bécsikapu tér de. 9. (úrv.). Hafenscher Károly 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.)
D. Szebik Imre; du. 6. Balicza Iván; XH. Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Modori u. 6. de. fél 10. 
Csízmazia Sándor; Pesthidegkút, H. Ördögárok u. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, Hl. Vízi
orgona u. 1. de. 9. Verasztó János; Csillaghegy, HL 
Mátyás kir. uu 31. de. 10. Frenkl Róbert; Óbuda, Hl.
Dévai B. M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV. 
Leibstöck Mária u. 36-38.de. 10. Blázy Lajos; V.
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter, du. 6. Gerőfi Gyuláné; VH. 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; 
du. 6. Nagy Zoltán; VHL ÜUŐi út 24. de. fél 11.
(úrv.) Kertész Géza; VHL Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; MH. Karácsony S. u 
31-33. de. 9. (úrv.) Kertész Géza; VHL Vajda P. u.
33. de. fél 10. Fabiny Ihmás; DL Thaly Kálmán u.
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X. Kápolna u.
14. de. fél 11. (úrv.) Fabiny Ihmás; Kelenföld XL 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) ; de. 11. (úrv.) ; du. 6. ;
XL Németvölgyi út 138. de. 9. ; Budahegyvidék, XH. 
Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Thkács József; de. 11. 
(úrv.); Thkács József; du. fél 7. Kőszeghy Ihmás;
XHL Kassák L  u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György;
XIV. Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Szabóné Mátrai 
Marianna; Pestújhely, XV. Ifemplom tér. de. 10.
Bízik Lászlű; Rákospalota, XV Juhos u. 28. Kis
templom de. 10. (úrv.) Szabó István; Rákosszent
mihály, XM. Hősök tere de. 10. dr. Karner Ágoston; 
Cinkota, XVL Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky 
János; Mátyásföld, XM. Prodám u. 24. de. 9. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVH. Tfessedik tér de. 9.
Kósa László; Rákoscsaba, XVH. Péceli út 146. de. 9.
Fűke Szabolcs; Rákoskeresztúr, XVH. Pesti út 111. 
de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, XVH. Gázon 1 jl 
Gyula u. de. 11. Fűke Szabolcs; Pestszentlőrinc, 
XVIH. Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- | 
szentimre, XVIH. Rákóczi út 83. (ref. templom) de. 
háromnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX. 
Ifemplom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, Hun
gária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX.
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,
XXL Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXH. Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs 
(ref. imaház) de. 9. Solymár Gábor;

ÚJÉV NAPJÁN a liturgikus szín: 
fehér. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: ApCsel 4,1-12; az igehirdetés 
alapigéje: Jn  16,28-33.

Istentiszteletet közvetít a Magyar Rá
dió a Kossuth adó hullámhosszán 1996. 
január 7-én, vasárnap 10.05 órakor a 
rákospalotai evangélikus kistemplom- 
ból. Igét hirdet: Veperdi Zoltán lelkész.

A próhirdetés

Nemzeti tudatot erősít dr. Ádám Sándor 
MAGYARSÁGUNK című, keresztyén szel
lemiségű könyve. Második kiadása kapható 
az evangélikus könyvesboltokban.

Gyors jogosítvány profi színvonalú ok
tatással, részletfizetés. Minden egy helyen. 
Karácsonyi kedvezmény (Operánál, Kálvin 
térnél). Ibi.: 137-1441, 112-7961 -  este is 
hívható.

Kecskeméten, az „őszikék Otthonház" 12 
idős ember részére biztosít békés, nyugal
mas, gondtalan életet. Lakrészek még leköt
hetők dr. Borszék Lajos 6000 Kecskemét, 
Kard u. 9. címen.

A világon egyedülálló választékkal, 
korhű hangzással, legendás 

megbízhatósággal, szolid árakkal 
várjuk érdeklődésüket 
bemutatótermünkben: 

SPEED-EX Kft., 
a Johannus Orgonagyár 

magyarországi képviselője, 
1056 Budapest, Irányi u. 17. III. 1. 

Tel.: 118-0768 vagy 118-0191. 
Kívánságra helyszíni akusztikai 
felméréssel, szaktanácsadással 

segítjük megrendelőinket!

Evangélikus
Élet

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.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(950040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető.;
SEBESVÁRI LÁSZLÓ vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön:
fél évre 780 Ft, egész évre 1560 Ft
Előfizetési díj külföldön:
egész évre 3560 Ft (30 USD)
légipostával: 4000 Ft (35 USD)
Csekkszámlaszám:
11708001-20204127
Beküldött kéziratokat nem őrzünk
meg és nem adunk vissza!
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